
  1 

NORRBOTTENS BRIDGEFÖRBUND 

 

   

 

 

Datum: 2020-07-15 
 

Protokoll vid styrelsemöte nr 6 i Luleå klockan 17.00 

Närvarande: Urban Finnsson, Anders Landmark, Inger Lundberg, Pierre Thunström,  

Urban Nilsson, Gertrud Backman, Stefan Engström 

 

Frånvarande: Dick Holmström 

 

 

Möte nr 6 

 

§ 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 

 5.1 Ordförande presenterar förslag på fördelning av styrelsearvode 

 Gertrud Backman, Anders Landmark  2100 kr vardera 

 Urban F, Pierre T, Inger L   1100 kr vardera 

 Stefan Engström, Urban Nilsson   500 kr vardera   

 Mikael Johansson, Dick Holmström   250 kr vardera 

 Styrelsen godtar förslaget. 

5.2 Ekonomin till dags dato 

Gertrud föredrar NBF:s ekonomi. Ekonomin är fortsatt god trots ett förmodat 

minusresultat detta år.  

Ekonomiska rapporten bifogas till protokollet. 

 

§ 6 Möte SBF gällande återkoppling 

 6.1 Rekryteringskedjan, pusha klubbarna att delta 

 Anders L ombeds att ta kontakt med Mats på SBF. 

 6.2 Senior/pensionärs MK, utse lämplig person 

 Urban N ombeds att ta kontakt med en lämplig person till nästa möte. 
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 6.3 Ruterutbildning samt skapa super-user koncept 

 Anders L ombeds lägga ut info om detta på hemsidan senare, inte i dagsläget. 

 6.4 Debatt om hemsidans utformning 

 Ingen åtgärd, vi släpper frågan. 

 

§ 7 Spelprogrammet (ändringar pga Covid-19) 

Anders L har ändrat spelprogrammet och förslaget har mailats ut till klubbarna. 

Inga DM-finaler kommer att spelas detta år. Om Covid-19 fortfarande inverkar på 

spelprogrammet under våren 2021 så får Ordförande och tävlingsledaren i uppgift 

att ta fram ett reviderat program.  

 

§ 8 Årsstämman 

Se FMH:s direktiv gällande föreningsmöten, fysiska möten  är inte tillåtna.  

Anders L kallar klubbarna till ett möte via Skype alt Teams den 3/10. Styrelsen 

föreslår att årsstämman flyttas och sittande styrelse blir en interimstyrelse till 

nytt datum för årsstämman. 

Ärende som styrelsen önskar behandla på årsstämman, justering av stadgar från 

föregående årsmöte, utförs och ansvaras av Urban F. 

 

§ 9 Fakturering av klubbar för BBO-spel (Urban F informerar) 

 Faktureringen av 10 kr av klubbarna utgår. 

  

§ 10 Mail från styrelsen till Regionen (tidigare Landstinget) 

Gertrud B informerar att NBF ansökt om stöd till klubbarnas verksamhet av 

Regionen. Inget besked har ännu inte lämnats av Regionen. 

 

§ 11 Mail till NBF från Luleå Bridgekamrater (LBK) och BodenSävast Bridgesällskap 

(BSB) om äskande av pengar  

LBK samt BSB äskar om bidrag i form av pengar från NBF till sina fasta 

hyreskostnader pga rådande situation (Covid-19). Styrelsen beslutar enhälligt 

efter lång diskussion att inte bevilja äskat bidrag. Styrelsen skickar även svaret 

till berörda klubbar via e-mail. 

 

§ 12 Förändringar i styrelsen (Ordförande informerar) 

Ordförande Urban Finnsson avgår omedelbart ur styrelsen efter detta möte. 

Urban kommer att byta distriktstillhörighet till BK Björken och kan därmed inte 

längre vara ordförande i NBF. Pierre Thunström, vice ordförande, går in som 

ordinarie ordförande, och detta till årsstämman. 

Mikael Johansson har avgått från styrelsen och ersätts av Dick Holmström som 

blir ordinarie ledamot. 
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§ 13 Övriga frågor 

Piteå Stad fyller 400 år nästa år. Piteå BS vill därför anordna 

Nordkalottmästerskapen 2021 i Piteå vilket NBF ser mycket positivt på.  

 

§ 14 Nästa möte (årsmötesförberedelser) 

 Nästa möte kommer att hållas den 16/9 kl. 17.00 i Luleå. 

  

§ 15 Mötets kostnader 

Resekostnader för Urban F (185 kr) och För Stefan Engström (500 kr) och för 

fikabröd Anders L (420 kr) godkändes.  

 

§ 16 Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet.  

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 § 8 Förslag och kalkyler till 

differentierade 

startavgifter 

Pågår MJ 

Nr 4 § 7 Kalla klubbarna till 

planeringsmöte 

Klart AL 

Nr 5 § 7 Styrdokumentet justeras 

avseende 

avgift/bordsavgifter 

Klart AL 

Nr 5 § 11.3 Brev till klubbarna Klart AL 

Nr 6 § 8 Kallelse till årsmöte Pågår AL 

 

 

Vid protokollet 

 

Inger Lundberg 

 

 

 

 
…………………………………………………………………….. 

/Pierre Thunström/ 


