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Datum: 2020-01-14 
 

Protokoll vid styrelsemöte nr 4 i Boden klockan 17.15 

Närvarande: Urban Finnsson(UF), Gertrud Backman(GB), Anders Landmark(AL), Inger Lund-

berg(IL), Pierre Thunström(PT), Mikael Johansson(MJ), Urban Nilsson(UN), Dick Holmström 

 

Frånvarande: Stefan Engström 

 

 

Möte nr 4 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 UF öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna. 

 

§ 2 Val av justeringsman 

 PT utses att jämte ordförande justera protokollet. 

 

§ 3 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkänns. 

 

§ 4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll gås igenom. Inga synpunkter finns på protokollet, läggs till 

handlingarna. 

 

§ 5 Ekonomisk redovisning 

GB föredrar NBF:s ekonomi. Ekonomin är fortsatt väldigt god. Sparkontot har 

avslutats och pengarna är flyttade till Stratega-fonden. Styrelsearvoden har 

kostnadsförts för kalenderår per 2019-12-31. 

 

§ 6 Länskampen mot Västerbotten 

Efter anmälningstidens utgång finns 19 namn. AL föreslår en laguppställning och 

styrelsen hjälper till att fylla vakanser. Mejl kommer att skickas till samtliga när 

laguppställningen är klar. NBF föreslår också placering i bilar mht resebidrag. 

Information publiceras fortlöpande på hemsidan. 

 

§ 7 Kommande spelprogram säsong 2020-2021/2021-2022 

AL får i uppdrag att under våren kalla klubbarna till ett planeringsmöte för 

kommande säsongers spelprogram. 
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§ 8 Information från TK-möte 

AL har deltagit på möte i SBF:s tävlingskommitte´. Några förslag som utreds: 

- anpassning av veteranålder till WBF/EBL:s regler 

- införande av en grundutbildning i Ruter 

- nytt regelverk för Stop, Alert- och systemregler 

- bronspoäng i Funbridge/robotbridge 

 

§ 9 Länstävling 

MJ har utrett kostnadsbilden. Frågan bordläggs till nästa möte då MJ skall komma 

med ett mer renodlat förslag. Eftersom det blir en stor kostnad kommer styrelsen 

att utarbeta ett färdigt förslag som presenteras på årsstämman. 

 

§ 10 Tävlingsledarutbildning lokalt 

UN rapporterar att Göran Ström önskar ett prisförslag. Styrelsen gav ett 

ersättningsförslag för en utbildning inklusive förarbete. UN får i uppdrag att 

fortsätta förhandlingarna. 

 

§ 11 Nästa möte 

 Nästa möte kommer att hållas den 17/3. 

  

§ 12 Mötets kostnader 

Resekostnader för Anders L (175 kr), Mikael J (167 kr), Dick H (537 kr) och för 

fikabröd Urban F (480 kr) godkändes.  

 

§ 13 Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet.  
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Läggs längst ner i protokollet. 

 

Möte Paragraf § Frågeställning Klart till 

Beslutslogg 

Ansvarig 

Nr 1 § 7.2 Justera stadgarna Pågår UF 

Nr 1 § 9.3 Tävlingsledarutbildning 

brons och silver 

Pågår AL/UN 

Nr 3 § 6.2 Länsmatch; ta fram 

inbjudan för 

intresseanmälan 

Klart AL 

Nr 3 § 8 Förslag och kalkyler till 

differentierade 

startavgifter 

Pågår MJ 

Nr 3 § 10 DM Par Open i Haparanda Pågår SE 

Nr 4 § 7 Kalla klubbarna till 

planeringsmöte 

Pågår AL 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

Anders Landmark 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                          /Pierre Thunström/  

                                                                           

                                                                                                                              

 

 

 

 


