
  1 

NORRBOTTENS BRIDGEFÖRBUND 

 

   

 

 

Datum: 2019-12-03 
 

Protokoll vid styrelsemöte nr 3 i Boden klockan 17.00 

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

Thunström, Mikael Johansson, Urban Nilsson, Stefan Engström 

 

Frånvarande: Dick Holmström 

 

Möte nr 3 

 

§ 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, läggs till 

handlingarna. 

 

§ 5 Ekonomisk redovisning 

Gertrud B föredrar NBF:s ekonomi. Ekonomin är fortsatt väldigt god. Styrelsen 

beslutar att Gertrud får i uppdrag att placera 36 000 kr från ruterkontot samt  

51 500 tkr från sparkontot i två fonder varav en fond ska vara Stratega. Gertrud 

har även befogenhet att sälja fonder om marknaden pekar på nedgång för att 

säkerställa NBF:s kassa. Ekonomiska rapporten bifogas till protokollet. 

 

§ 6 Länsmatch 

6.1 Inbjudan inkommit? 

Inbjudan är på ingående enligt ordförande. 

6.2 Laguttagning 

DTL Anders Landmark tar ut lag utefter intresseanmälan. Intresseanmälan kan 

göras både som enskild person eller som par (förslag) samt med andra individuella 

önskemål. 

Reseersättning kommer att utgå till fullsatta bilar som är möjligt att göra.  

Anders L får i uppdrag att ta fram inbjudan för intresseanmälan och deadline för 

svar kommer att vara 3 veckor innan speldatum. 
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§ 7 SBF Riksstämma 

 7.1 Rapport från SBF:s Riksstämma 

Anders L var NBF:s representant på stämman och ger rapport enligt nedan: 

Ett tjugotal motioner hade inkommit som behandlades.  

En inkommen motion krävde en oberoende genomlysning för att granska styrelsens 

ekonomiska hantering av hela BIT-projektet. Mötet avslog denna och uppmanade 

istället nya styrelsen att ta lärdom. 

Stämman beslutade bl.a. om en höjning av medlemsavgiften med 50 kr. 

Stämman beslutade också om en förändring av verksamhetsåret till 1/9 – 31/8. 

Nya styrelsen (endast 1 person är kvar från den tidigare) uppdrogs att göra om 

budgeten. 

AL blev invald i tävlingskommitten. 

 7.2 Rapport från SBF:s DTL-träff 

Mästarpoängsystemet görs om till ett decimalsystem, ACBL standard enligt 

internationell standard. 

 Ett förtydligande görs av stoppregeln. 

 Arvodet till Tävlingsledare rekommenderas till 1 000 kr/tävling. 

 Avvikande händelse – rapporteras via digital blankett till tävlingskommittén. 

 NBF:s regler för sanktion är i enlighet med SBF:s regler. 

 7.3 SBF:s tävlingskommitté 

Anders L som representant i kommittén ska lyssna av på tävlingar och lyfta ev 

frågeställningar till kommittén.  

 

§ 8 Länstävlingar 

Differentierade startavgifter för att stimulera till ett större deltagande på 

tävlingarna, exvis för klövernål 85 kr, ruternål 110 kr hjärternål 135 kr etc.  

Mikael Johansson får i uppdrag att ta fram lite olika förslag och kalkyler till dessa 

till nästa möte innan styrelsen kan ta ett beslut. 

 

§ 9 Tävlingsledarutbildning lokalt 

Urban Nilsson får i uppdrag att kolla med Göran Ström om lokal och utbildning  

steg 1 (brons). Lokal utbildning underlättar för deltagare att senare kunna gå 

SBF:s utbildning steg 2 (silver). 

 

§ 10 Övriga frågor 

 10.1 Spelprogrammet 

 Veteran och Dam har bytt plats i programmet 

 10.2 DM Par Open i Haparanda 

 Stefan Engström får i uppdrag att säkerställa allt kring tävlingen. 
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§ 11 Nästa möte 

 Nästa möte kommer att hållas den 14/1 kl. 17.15 i Boden. 

  

§ 12 Mötets kostnader 

Resekostnader för Anders L (175 kr), Mikael J (167 kr), Stefan E (518 kr) och för 

fikabröd Pierre T (464,50 kr) godkändes.  

 

§ 13 Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet.  

 

 

Läggs längst ner i protokollet. 

 

 

Möte Paragraf § Frågeställning Klart till 

Beslutslogg 

Ansvarig 

Nr 1 § 6.2 Kontakta klubbarna 

gällande kommande säsongs 

spelprogram  

Klart AL 

Nr 1 § 7.2 Justera stadgarna Pågår UF 

Nr 1 § 7.3 Justera styrdokumentet Klart AL 

Nr 1 § 8 Kontakta kandidat till 

ordförandeposten SBF  

Klart UF 

Nr 1 § 9.3 Tävlingsledarutbildning 

brons och silver 

Pågår AL/UN 

Nr 1 § 9.7 Pris gravyr av plaketter Klart GB 

Nr 3 § 6.2 Länsmatch; ta fram 

inbjudan för 

intresseanmälan 

Pågår AL 

Nr 3 § 8 Förslag och kalkyler till 

differentierade 

startavgifter 

Pågår MJ 

Nr 3 § 10 DM Par Open i Haparanda Pågår SE 

 

 

 

Vid protokollet 

 

Inger Lundberg 

 

 

 

 


