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Datum: 2017-11-28 
 

Protokoll vid styrelsemöte i Boden klockan 16.45 

Närvarande: Urban Finnsson (UF), Gertrud Backman (GB), Anders Landmark (AL), Pierre 

Thunström (PT) och Stefan Engström (SE). 

 

Möte nr 3 

§ 1 Mötets öppnande 

 UF öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna. 

 

§ 2 Val av justeringsman 

 PT utses jämte ordföranden till justerare. 

 

§ 3 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkänns med tre extra punkter (9.4-6) 

 

§ 4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll gås igenom.  

§ 7.4 korrigeras så att ”18 plaketter” ändras till ”45 plaketter”.   

Inga övriga synpunkter finns på protokollet. 

 

§ 5 Ekonomisk redovisning, fram till 2017-11-27 

GB föredrar NBF:s ekonomi. Ekonomin är fortsatt mycket god.   

Summan på ruterkontot är för stor (ca 90.000kr) och ska reduceras till 20.000kr. 

GB får i uppdrag att placera överskottet till bättre ränta. 

 

§ 6 Redovisning av vad länets klubbar förväntar sig av NBF, samt förslag på  

åtgärder som kan stimulera bridgen i länet 

NBF har skickat ut frågan till samtliga klubbar, men bara fått svar från Piteå BS 

och Älvsby BK. Det ät tråkigt att engagemanget inte är större och anmärknings-

värt att inte ens svara på mejl. NBF hoppas på bättring i framtiden. Nedan följer 

en sammanfattning av inkomna synpunkter med kommentarer från NBF: 

1. Älvsby BK: Spel i division 4 ska subventioneras. 

NBF: Frågan lyfts till årsmötet och då ska även beloppet vara preciserat. 

2. Piteå BS: Sanktionsavgift för lagserie tas bort då vi annars tappar spelare. 

NBF: Detta ska ses över till kommande säsong. 

3. Piteå BS: Rullande schema från år till år för vem som arrangerar DM-finalerna. 

NBF: Bra förslag. NBF avser att redan under våren 2018 kalla till gemensamt 

möte med samtliga klubbar för planläggning av de 3-4 kommande säsongerna. 

4. Piteå BS: NBF bör tillsammans med klubbarna informera om bridge hos 

föreningar och på skolor. 

NBF: Bra förslag. NBF ställer upp med representanter men klubbarna måste 

vara drivande 
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5. Piteå BS: Bridgevecka bör anordnas där spel arrangeras av samtliga klubbar 

inom fyrkanten, alt permanent vecka på någon av våra turistanläggningar. 

NBF: Förslaget ska bearbetas av NBF. PT kommer att kontakta klubbarna.  

AL utarbetar tävlingsupplägg. 

6. Piteå BS: NBF bör kalla till träff med klubbarna för att bolla ideér om hur 

bridgen kan utvecklas. 

NBF: Detta samordnas med punkt 3 ovan. 

 

§ 7 Ärenden att behandla från årsmötet 

7.1 Omskrivning av stadgar att presentera till nästkommande årsmöte 

Förslag upprättas av SE. 

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

hemsida är att anses som en godkänd kallelse 

Ja. Detta införs i nya förslaget till stadgar. 

 

§ 8 Redovisning av juniorlådan 

Juniorlådan är ett nytt utbildningsmaterial som tagits fram av SBF. Det vänder sig 

till ungdomar med ambition att få genomslag i sociala media. Utbildning ska 

anordnas för lärare och instruktörer uti i landet. NBF vill lyfta juniorlådan mot de 

klubbar som är intresserade och även sponsra ekonomiskt om kostnader uppstår. 

 

§ 9 Övriga frågor 

9.1 Vem arrangerar DM Veteraner 

Frågan har ställts till Bodens BS som tackat ja. 

9.2 Planeringsmöte för DM-tävlingar nästkommande spelår 

Ett förslag ska upprättas i samarbete mellan NBF och klubbarna. AL kallar 

klubbarna till planeringsmöte före årsmötet. Förslaget avses klubbas på årsmötet 

och börja gälla kommande säsong. 

9.3 Hemsidan (klagomål, upplägg vilka förbättringar skall vidtagas) 

Synpunkter har kommit från medlemmarna att NBF:s hemsida är svårnavigerad. 

Strukturen är uppbyggd av SBF (BIT) och inte fullt ut anpassad för distriktens 

behov. PN kontaktar BIT-teamet för att utreda vad som kan göras. 

9.4 Fakturering lagserie 

NBF:s styrdokument förtydligas: Kostnaden ska tas ut för varje ny lagserie ifall en 

klubb arrangerar flera sådana under en och samma säsong. 

9.5 Division 4 2017 

Synpunkter har kommit från medlemmarna om orättvisor pga ojämn spelstyrka i 

division 4. NBF vill här betona att SBF:s regler gäller, dvs att vem som helst 

oavsett spelstyrka har rätt deltaga i division 4 eftersom detta är enda möjligheten 

att avancera i divisionssystemet när man bildar ett nytt lag. 

9.6 DM lag 2018 

Styrelsen beslutade inbjuda till DM lag enligt samma upplägg som föregående år. 
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§ 10 Nästa Möte 

 Hålls i Boden 2018-01-23 kl 16.45 

  

§ 11 Mötets kostnader 

Resekostnader för Stefan E (480 kr) och Gertrud B (148 kr) godkändes.  

 

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse 

 

 

Beslutslogg: 

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  

Klart PT 

Nr 2 §4 Protokoll från årsmötet 

saknas 

Klart PN 

Nr 3 §5 Placera överskottet på 

ruterkontot 

Pågår GB 

Nr 3 §6 Gemensam bridgevecka för 

fyrkanten bearbetas.  

Pågår PT 

Nr 3 §9.3 Hemsidan korrigeras Pågår PN 

 

 

 

Vid protokollet 

 

Anders Landmark 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

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

/Urban Finnsson/                                           /Pierre Thunström/ 

 

 
 

 


