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NORRBOTTENS BRIDGEFÖRBUND 

 

 

 

 

Protokoll vid styrelsemöte 2017-05-24 i Luleå klockan 17.15 

Närvarande:  

Urban Finnsson (UF), Gertrud Backman (GB), Anders Landmark (AL), Inger Lundberg (IL), Pierre 

Thunström (PT), 

Möte nr 1 

§ 1 Mötets öppnande 

 Urban Finnsson öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna. 

 

§ 2 Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet 

 AL utses till justerare. 

 

§ 3 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkänns. 

 

§ 4 Föregående protokoll 

Intet. 

 

§ 5 Kassörens ekonomiredovisning 

GB föredrar NBF:s ekonomi fram till 2017-04-24. NBF:s ekonomi är mycket god.  

 

§ 6 Kommande punkter för åtgärd 

 6.1 TL laddar ner SBF spelprogram. Ok 

 6.2 TL kontaktar klubbar för speldatum för inbjudningstävlingar. 

 AL har tagit fram ett preliminärt spelprogram som han skickar till klubbarna för 

 ev. synpunkter. Kontakt har även tagits med VBF. 

6.3 TL spelprogram för säsong 2017-2018. 

Se § 6.2. 

6.4 Kontakt med klubbar för att kontrollera intresse för anordnande av NBF 

tävlingar. 

AL har tagit fram och visar förslag på spelorter. Innehåller även Div 4 tävlingar. 

Inga synpunkter finns på förslaget och AL ombeds att skicka ut förslaget till 

klubbarna. 

§ 7  Ärenden att behandla från årsmötet 

 7.1 Motion 1; DM-tävlingar ska samtliga möta alla. 

Det är upp till varje enskild klubb hur det anordnas bara alla möter alla. 
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7.2 Samtliga kval. som erhåller ersättning ska även få detta genom NBF. 

Betalas ut när ersättningen inkommit till NBF. Status på kvalificerade: 

    Disciplin  Spelare       Spelare        Klubb 

Damer Berith Finnsson B-M Jakobsson BodenSävast BS 

Mixed Karin Hellström Göran Ström Luleå BK 

Veteran Leif Rångevall Dick Holmström Älvsby BK/Arjeplogs 
BS 

Veteran Jan Arne Heimdal Ingrid Enberg Älvsby BK 

Open Urban Finnsson Pierre Thunström BodenSävast BS 

Open Berith Finnsson Henrik Oldenburg BodenSävast BS/Luleå 
BK 

Open Anders Nilsen Åke Kratz Piteå BS/Haparanda 
BK 

 

Samtliga par har tackat Ja. 

 

7.3 Omskrivning av stadgar till att presentera till nästkommande årsmöte. 

Frågan behandlades och kommer att åtgärdas. Till stadgarna kommer att föreslås 

att kommunikationen mellan NBF och klubbarna sker digitalt. 

 

§ 8 Hemsidan 

 8.1 Vem har behörighet? 

 AL samt Per Norberg (PN) har behörighet. 

8.2 Vem uppdaterar vad? 

AL är den som uppdaterar allt. 

8.3. Ska hemsidan kompletteras med givar från nyligen avgjorda tävlingar? 

För att öka nyttjandet av hemsidan ska DM-resultat endast finnas tillgängliga i 

NBF:s egen resultatservice. Klubbarna uppmanas att länka hit. 

8.4 Kontroll av Styrande dokument 

Handlingen genomgås på mötet. Styrdokumentet reglerar ansvarsförhållandet 

mellan NBF och klubb som arrangerar silvertävling. Beslut har fattats om 

minimiantal lagda brickor, resultatservice med IAF samt avgift för lagserie. 

Dessutom tydliggörs i dokumentet regler för TL/Jury.  

Texten i dokumentet avseende kostnader ska kompletteras utifrån de synpunkter 

som framkom på mötet. Ska vara klart till nästa styrelsemöte. AL ansvarig. 

8.5 Behov av ytterligare styrande dokument? 

Nej inte i dagsläget. 

 

§ 9 Övriga frågor 

 9.1 Kvalificerade som ej erhåller ersättning från SBF, beslut för 2017-2018 

 Policyn klargörs på hemsidan, Full ersättning ska utgå till plats som erhållits via 

 kval på hemmaplan. 

 9.2 Fakturering av klubbar, vem utför? 

 Al utför detta. 
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 9.3 NKM, bidrag till Piteå BS på deras 80-års jubileum 

 NBF uppvaktar Piteå BS på deras jubileum. 

 9.4 Vad vill länets klubbar ha stöd med från NBF? 

 PT ansvarar för att kolla upp detta. 

 9.5 Frågelista/Additionsmetoden/Beslutslogga? 

 Lika föregående år. 

 9.6 DM-tävlingar 

 Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte. 

 9.7 Div 4 

 Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte. 

 9.8 Övriga tävlingar (kustserie, Lägfärgstävling osv)? 

 Nej. 

 9.9 Gravyr av plaketter 

 Plaketter har graverats föregående år för 25kr/st. GB ombeds beställa gravyr för 

 årets behov. Klart senast 15 september. 

 9.10 Föregående protokolls beslutlogga 

 Avhandlas på nästa styrelsemöte. 

 

§ 10 Nästa möte, mötesordning för spelåret 2017-2018 

 Mötesordningen avhandlas på nästa styrelsemöte. Ordförande tar fram ett förslag 

 som skickas till styrelsen. 

 

§ 11 Mötets kostnader 

Möteskostnader; UF (148 kr) godkändes. 

 

§ 11 Mötets avslut 

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

 

  

 

Vid protokollet 

Inger Lundberg 

 

Justeras 

 

…………………………………………………………….                   …………………………………………………………………………… 

/Urban Finnsson/   /Anders Landmark/ 

                                     

 


