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NORRBOTTENS BRIDGEFÖRBUND 

 
   
 

 

 

Datum: 2018-04-23 
 

Protokoll vid styrelsemöte nr 4 i Boden klockan 17.00 

Närvarande: Urban Finnsson, Gertrud Backman, Anders Landmark, Inger Lundberg, Pierre 

Thunström, Per Norberg. 

 

Möte nr 4 

§ 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. Subvention för Div 4 spel ska beslutas på 

årsmötet. Arbetet med en modernisering av NBF:s stadgar, 9.1 i beslutsloggan, 

hänförs till nya styrelsen. Klagomål på hemsidan, 9.3 i beslutsloggan, kvar att 

åtgärda i beslutsloggan. Inga övriga synpunkter finns på protokollet. 

 

§ 5 Ekonomisk redovisning, fram till 2017-12-31 

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

protokollet. 

 

§ 6 Årsmötet 

.1 Urban läser verksamhetsberättelsen för 2017/2018 för styrelsen, OK av 

styrelsen. 

.2 Anders läser tävlingsledarens berättelse för 2017/2018 för styrelsen samt 

förslag för spelprogram för höst 2018/vår 2019 samt höst 2019/vår 2020, OK av 

styrelsen. 

.3 Gertrud föredrar bokslutet 2017-12-31 inför årsstämman. 

.4 Dagordningen till årsstämman gås igenom.  

Pkt 9, Bestämmande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår. 

Styrelsen kommer att föreslå att den ska vara oförändrad. 

Pkt 12, Ärenden som styrelsen önskar behandla 

 Styrelsen har fyra ärenden som önskas behandlas: 

 Spelprogram 

 Subvention Div 4 

 Bridge sommarvecka Norrbotten 
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 DM-tävlingar 

 

 

Pkt 11, Behandling av inkomna motioner 

Inga motioner har inkommit 

.5 Modernisering av NBF:s stadgar. Styrelsen hänför uppgiften till nästa styrelse 

 

§ 7 Förslag fördelning av styrelsens arvode 

Totalt 9000 kr finns att fördela. Styrelsen beslutade att fördela arvodet enligt 

nedan: 

Gertrud B och Anders L 2000 kr, Inger L, Urban F, Pierre T samt Per N 1000 kr, 

Mikael J samt Stefan E 400 kr och Johan B 200 kr. 

 

§ 8 Övriga frågor 

- Avstängning av spelare i Piteå BS. Styrelsen behandlade frågan på mötet. Ett 

dokument kommer att tas fram för vidarebehandling. 

- Tävlingsledarutbildning Silver. Anders L får i uppdrag att kolla med SBF om 

utbildare för 1 helg för Nya Silver tävlingsledare samt ny examinering av bef. 

silvertävlingsledare. 

- Hantering/utbildning av Ruter. Per N kommer att hålla ett utbildningstillfälle i 

Luleå. 

- Bridge sommarvecka för Norrbotten. Styrelsen föreslår följande upplägg och 

utförande: Utförs under v23 5-7/6 samt 11/6 alternativt v26 under 26-28/6 

samt 2/7. 

Tävlingarna sker i Piteå 1 dag, Boden 1 dag, Älvsbyn 1 dag samt finalen i Luleå. 

Man måste deltaga i minst 2 tävlingar för att få vara med i slutresultatet. 

Silverpoäng erhålls i samtliga tävlingar. De totalt 3 bästa tävlingarna räknas 

samman. Deltager man endast vid två speltillfällen erhåller man 45% för den 

3:e spelkvällen. 

Prispengar fås genom att 10 kr tas per person/tävling till en pott. Prispengarna 

fördelas; Vinnarna (2st) får 40%, 2:an (2st)  får 25%, 3:an får 15% (2st) och 

de sista 20% utlottas till ett par bland de övriga som deltagit i minst 3 

tävlingar. Alternativt blir det enligt följande om priserna räknas per individ, 1:a 

22% 2:a 18 % 3-4 12,5% 5-6 7,5% och det lottade 10% till två stycken 

Avgiften är 50kr/person/tävling. SBF:s regler gäller. 

 

- Arkivering av de ekonomiska handlingar som finns hos Gertrud B idag. Inger L 

kollar med BodenSävast BS om de har utrymme att förvara dessa. 

- Reseersättning för juniorer behandlades av styrelsen. Begäran om 

reseersättning ska aviseras av respektive klubb till NBF. Länken för resebidrag 

uppdateras med detta. 

- DM-tävlingar som får för få deltagare. Frågan beslutas av årsstämman utifrån 

styrelsens förslag. 
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- Önskemål finns om att NBF ska lägga in anmälningslistor för samtliga 

inbjudningstävlingar på hemsidan. Styrelsen beslutar att anmälningar ska göras 

i Spader med länk från NBF:s hemsida och Per N tar med det i den kommande 

utbildningen av Ruter. 

- Plaketter vid delad placering. Styrelsen beslutade att båda lika placerade ska 

få plakett. 

 

 

§ 9 Mötets kostnader 

Resekostnader för Anders L (185 kr) och Pierre T (65 kr) för fikabröd godkändes.  

 

§ 10 Mötets avslutande 

 Ordförande avslutade mötet och tackade för årets arbete. 

 

  Läggs längst ner i protokollet. 

Möte Paragraf § Frågeställning Klart till 

Beslutslogg 

Ansvarig 

Nr 2 år 

2016 

§9.1 Modernisering av NBF:s 

stadgar 

Pågår Beslutas 

av nästa 

styrelse 

 Nr 1 §9.4 Vad vill länets klubbar ha 

hjälp/stöd med från NBF  

Avslutat PT 

Nr 2 §4 Protokoll från årsmötet 

saknas 

Avslutat PN 

Nr 3 §5 Placera överskottet på 

ruterkontot 

Avslutat GB 

Nr 3 §6  Gemensam bridgevecka för 

fyrkanten bearbetas 

Pågår PT 

Nr 3 §9.3 Hemsidan korrigeras Pågår PN 

 

 

 

Vid protokollet 

 

Inger Lundberg 

 

 

 

Justeras 

 

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

/Urban Finnsson/   /Anders Landmark/ 

 


