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NORRBOTTENS BRIDGEFÖRBUND 

 

   

 

 

 

Datum: 2019-03-26 
 

Protokoll vid styrelsemöte nr 4 i Boden klockan 17.00 

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

Thunström, Urban Nilsson, Mikael Johansson, Stefan Engström 

 

 

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. Inga synpunkter finns på protokollet och läggs 

till handlingarna. 

 

§ 5 Ekonomisk redovisning 

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

bokslutet är positivt. Ekonomiska rapporten bifogas till protokollet. 

 

§ 6 Länsmatch återkoppling 

Positiv återkoppling från alla. Den feedback som gavs för övrigt var att det borde 

vara bordplacering vid middagen samt att man borde ha någon form av aktivitet typ 

en quiz. Ekonomin från arrangemanget redovisades. 

 

§ 7 SBF Riksstämma 12-13/10 2019, Deltagare från NBF 

Frågan bordläggs och lämnas till årsmötet alternativt nästkommande styrelse att 

behandla. 

 

§ 8 Stöd från SBF till NBF, vad har vi för behov 

Ytterligare en tävlingsledarutbildning. Förslag att vi kontrollerar med SBF om det 

går att genomföra bridgeutbildningar på distans, dvs om det finns ett material för 

detta och att vi då bistår med det men samtidigt måste det finnas en lärare på 

plats. 
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§ 9 Stöd från NBF till DM-arrangörer som ej har kostnadstäckning 

Finns ett tidigare årstämmebeslut om att startavgiften ska vara 200 kr/par.  

NBF kostnads täcker övrig kostnad och då mot självkostnad. Självkostnaden ska 

aviseras till NBF. 

 

§ 10 Klubbar från andra distrikt som kontaktar NBF gällande tävlingar.  

Hur ska vi kommunicera denna information? 

NBF vidarebefordrar informationen till klubbar om det efterfrågas av dom. 

 

§ 11 DM-tävlingar utförande kontra styrdokument 

Frågan kommer att tas upp på årsmötet som styrelsen sen vill behandla. 

 

§ 12 Årsmötesförberedelser 

12.1 NBF kallelse 

AL skickar första kallelsen den 29/3 och nästa kallelse den 12/4. Sista kallelsen 

inkluderande handlingar skickas den 26/4. 

12.2 Motioner (sista datum) 

Sista datum för motioner den 19/4. 

12.3 Dagordningen 

AL ansvarar för att ta fram dagordningen. 

12.4 Verksamhetsberättelsen 

Ordförande drar den och förslaget godkänns.  

12.5 Tävlingsledarens berättelse 

AL redovisar den för styrelsen på nästa möte. 

12.6 Kassörens BR/RR 

Revisorerna har tittat på detta och lämnat sitt utlåtande. 

12.7 Bestämmande av medlemsavgift för kommande år 

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift. 

12.8 Bestämmande av ersättningsnivå till styrelsen (9000 kronor) 

Ordförande redovisar förslag på fördelning och förslaget godkänns. Styrelsen 

beslutar även att vardera revisor ska få en ersättning med 250 kr. 

12.9 Ärenden som styrelsen önskar behandla 

Omskrivna stadgar. Förslaget godkänns. 

 

§ 13 Övriga frågor 

 AL ombeds att kontakta valberedningen. 

 

§ 14 Nästa möte 

 Nästa möte är den 23/4 kl 17.00. Fokus på årsstämman. 

 



  3 

NORRBOTTENS BRIDGEFÖRBUND 

 

   

 

 

 

§ 15 Mötets kostnader 

Resekostnader för Anders L (167 kr),  Mikael (167 kr) och Stefan (518 kr) och för 

fikabröd Pierre T (489 kr) godkändes.  

 

§ 16 Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet.  

 

   

Läggs längst ner i protokollet. 

 

Möte Paragraf § Frågeställning Klart till 

Beslutslogg 

Ansvarig 

Nr 2 år 

2016/2017 

§9.1 Modernisering av NBF:s 

stadgar 

Avslutat UF 

 Nr 1 

2018/2019 

§7.2 och § 8.3 Justering av 

styrdokumentet samt 

reseersättning  

Avslutat AL 

Nr 2 

2018/2019 

§9 Länskamp Avslutat AL 

Nr 3 §11  Utskick anmälan DM-lag Avslutat AL 

Nr 3 §10 Fakturering SM-finalist Avslutat AL 

Nr 4 § 12.1, 12.3, 12.5 Årsmötesförberedelser Pågår AL 

Nr 4 § 13 Kontakta valberedningen Pågår AL 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

Inger Lundberg 

 

 

 


