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Datum: 2017-08-22 
 

Protokoll vid styrelsemöte nr 2 i Boden klockan 17.00 

Närvarande: Urban Finnsson, Gertrud Backman, Anders Landmark, Mikael Johansson, Inger 

Lundberg, Pierre Thunström, Per Norberg, Johan Berglund. 

 

Möte nr 2 

§ 1 Mötets öppnande 

 Urban Finnsson öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna. 

 

§ 2 Val av justeringsman 

 Anders Landmark utses till justerare. 

 

§ 3 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkänns. 

 

§ 4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll gås igenom. § 9.4 läggs in i beslutsloggan. Inga övriga 

synpunkter finns på protokollet. 

Protokoll från årsmötet saknas. Per N fixar namnunderskrifterna och lämna till 

Anders L för publicering på hemsidan. 

 

§ 5 Ekonomisk redovisning, fram till 2017-08-18 

Gertrud B föredrar NBF:s ekonomi. Ekonomin är fortsatt mycket god.  Bifogas till 

protokollet. 

 

§ 6 Fastställande av spelprogram spelår 2017 - 2018 

Anders L har skickat ut förslaget på remiss till klubbarna. Spelprogrammet har 

justerats utifrån inkomna synpunkter. Styrelsen beslutade att flytta sista 

anmälningsdag för Div 4 till 2017-10-09 och att DM individuellt spelas i Luleå. 

Spelprogrammet kommer att läggas in på NBF:s hemsida. 

 

§ 7 Ärenden att behandla från årsmötet 

7.1 Omskrivning av stadgar att presentera till nästkommande årsmöte 

Hänskjuts till nästa möte. 

7.2 Vid omskrivning av stadgar, ska vi då föreslå att kallelse utlagd på NBF:s 

hemsida är att anses som en godkänd kallelse 

Hänskjuts till nästa möte. 

7.3 Förslag att punkt gällande bestämmande av utförande av DM-tävlingar 

slopas och åläggs styrelsen att utforma 

7.4 Plaketter DM-lag (hur många) 

18 st plaketter har graverats för en summa av 1100 kr. 
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§ 8 Avstängda spelare av disciplinära grunder 

SBF har inkommit med information till NBF:s ordförande om disciplinära åtgärder 

för några spelare. Urban F meddelar SBF att denna information ska skickas till 

NBF:s TL. Beslutades att Anders L fortsättningsvis informerar samtliga klubbar 

om avstängda spelare. 

 

§ 9 Övriga frågor 

9.1 BodenSävast BS har inkommit med en begäran om att få anordna en  

4-manna serie. 

Begäran bifalles. Se även NBF:s styrdokument. 

 9.2 DM-tävlingar 

DM Dam  8/10-17   i Boden 

DM Mixed  26/11-17  i Boden 

DM Veteran  11/2-18  i Piteå 

DM Lag 3/3-18 och 4/3-18 i Luleå  

DM Open  21/4-18  i Luleå 

DM Individuellt 6/5-18  i Luleå 

9.3 Division 4 

Anders L har tagit fram förslag på inbjudan till Division 4. Inbjudan godkänns och 

Anders L  ombesörjer utskick. 

Per N utses att vara den som tar hand om sammanställning av resultaten. 

9.4 Piteå BS inskickade synpunkter avseende spelprogram 2017/2018 och 

andra synpunkter 

- styrelsen beslutade att sanktionsavgiften för lagserie behålls oförändrad 

- styrelsen beslutade att Paltliret spelas 2018-01-27 

- Piteå BS ombeds att skicka en motion till årsmötet avseende rullande schema för 

DM-arrangörer. Det är en inte en fråga för styrelsen utan en fråga för årsmötet. 

9.5 Juniorlådan 

Per N och Anders L får i uppdrag att till nästa möte informera mer om detta. 

9.6 Riksstämman 6-8/10 i Örebro 

Mikael J ombeds representera NBF. Han tar preliminärt på sig uppdraget men 

meddelar snarast styrelsen hur han tänker göra. 

 

§ 10 Nästa Möte, mötesordning för spelåret 2017-2018  

10.1 Förslag första tisdagen i november, februari samt april. Sedan 

tillkommer ett till två möten inför årsmötet. 

Förslaget godtas. Ordförande kallar till mötena. 

  

§ 11 Mötets kostnader 

Resekostnader för Johan B (407 kr), Mikael J (167 kr) och Gertrud B, Per N och 

Anders L (148 kr vardera) godkändes.  
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§ 12 Nästa möte 

 Ordförande kallar. 

 

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse 

 

 

  Läggs längst ner i protokollet. 

Möte Paragraf § Frågeställning Klart till 

Beslutslogg 

Ansvarig 

Nr 2 år 

2016 

§9.1 Modernisering av NBF:s 

stadgar 

Pågår SE 

 Nr 1 §9.4 Vad vill länets klubbar ha 

hjälp/stöd med från NBF  

” PT 

Nr 2 §4 Protokoll från årsmötet 

saknas 

” PN 

 

 

 

Vid protokollet 

 

Inger Lundberg 

 

Justeras 

 

………………………………………………………  ………………………………………………………… 

/Urban Finnsson/   /Anders Landmark/ 

 


