NSBF – protokoll 9/2021 fört vid digitalt möte 210221 kl. 18.00 – 19.15.
Närvarande: Ole Janson SKL, Anders Nyström BOD, Majlis Israelsson NOR, Britta Westergaard
LUL, Tomas Lundbäck KLX, Håkan Jonsson SUN samt Gun-Britt Janson SKL.

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

3. Val av justerare jämte ordförande

Beslut: Majlis Israelsson valdes att justera protokollet.

4. Föregående protokoll

Läggs till handlingarna.

5. Inför årsmötet

Vi gick igenom handlingarna inför distriktets årsmöte.
Förslag från styrelse att medlemsavgiften blir oförändrat 2022.
Vi gick igenom de styrelseförslag och motioner som är ställda till förbundsmötet.
Vi godkänner de förslag som är framlagda från förbundet.
När det gäller fullmakterna så kommer de att kunna skickas till NSBF via mail.

6. Tävlingar seriespel/DM

Anders har fått svar från alla föreningar när det gäller seriespelet. Alla kommer att
ställa upp med samma antal lag förutom att det blir ett lag mindre i div 4 södra.

En undran är hur man ska kunna ställa upp med de antalet lag man anmält då det inte
finns så många spelare med licenser.
När det gäller DM så är det tveksamt att vi ska kunna genomföra den i maj.
Förslagsvis är att vi anordnar DM första helgen i juli. Anders tar kontakt med NOR och
GBC. Han kollar också om vi kan ha skyttekvalet den helgen utan att det blir för sent
att kvalificera sig till SM.
Beslut: Att vi flyttar DM från maj till första helgen i juli.

7. Att utse 3 delegater till SBF:s förbundsmöte 25 april

Beslut: Tomas, Britta samt Gun-Britt.

8. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns
9. Nästa möte
Blir den 14 mars kl. 10.00
10. Mötets avslut

Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.
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