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Datum: 2020-09-16 
 

Protokoll vid styrelsemöte nr 7 i Luleå klockan 17.00 

Närvarande: Anders Landmark, Inger Lundberg, Pierre Thunström, Urban Nilsson, Gertrud 

Backman 

 

Frånvarande: Dick Holmström, Stefan Engström 

 

 

Möte nr 7 

§ 1 Mötets öppnande 

 Pierre Thunström 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.  

Per Öbom LBK utses till ledamot i Pensionärernas Medlemskommitte’ SBF.  

Vi har fått avslag på ansökt bidrag från Regionen. 

Inga synpunkter fanns på protokollet, läggs till handlingarna. 

 

§ 5 Ekonomisk redovisning 

 Ekonomin till dags dato 

Gertrud föredrar NBF:s ekonomi. Bokslutet är klart. Ekonomin är fortsatt god 

trots ett minusresultat på 27 tkr detta år. Ok att betala ut 250 kr vardera till 

revisorerna. Den ekonomiska rapporten bifogas till protokollet. 

 

§ 6 Nytt datum årsstämma 

Anders har kallat klubbarna och styrelsen till ett digitalt möte den 3/10. Anders 

Landmark är ordförande för mötet. Styrelsen föreslår ett nytt datum för 

årsstämma, den 8/5 2021. DM Individuellt ställs in. Inkomna motioner behandlas 

vid kommande årsstämma. 

 

§ 7 Behandla Piteås ansökan om guldtävling 13-16/5 2021 (Nordkalottmästerskap) 

Styrelsen sanktionerar tävlingen. 
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§ 8 Vad göra med Div 4 

Div 4 arrangeras denna höst i enlighet med SBF:s säkerhetsbestämmelser för 

covid-19. Detta ska framgå av inbjudan som skickas ut till klubbar samt läggs ut på 

hemsidan. 

 

§ 9 Övriga frågor 

 9.1 Lokal för styrelsemöten 

 Mötet beslutade ersätta LBK enligt begäran med 500 kr för hyra av lokal den 16/9. 

9.2 Skälig kostnadsersättning för hyra av förvaring av tävlingsbord (4 st) i 

LBKs lokaler? 

 NBF anser att en skälig kostnad för det vore 100 kr/mån. 

9.3 Skälig kostnadsersättning för hyra av LBKs lokal i samband med av NBF 

anordnade tävlingar (div DM)? 

Hyra av lokal när NBF arrangerar tävlingar ingår i anmälningsavgiften som klubbar 

tar ut. Om man anser att satt maxbelopp är för lågt föreslår styrelsen att man då 

skickar in en motion om detta till årsstämman. 

9.4 Rekryteringskedjan SBF, Mats Engman är i Umeå 26/9 

Anmälan om representant från styrelsen senast 23/9, Pierre T eller Urban N. 

  

§ 10 Nästa möte  

 Nästa möte kommer att hållas den 5/11 kl. 17.30 i Luleå. 

  

§ 15 Mötets kostnader 

Resekostnader för Inger (167 kr) och Pierre (84 kr) och för fikabröd Urban N 

(472 kr) samt lokalkostnader 500 kr till LBK godkändes. 

 

§ 16 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 § 8 Förslag och kalkyler till 

differentierade 

startavgifter 

Pågår MJ 

Nr 6 § 8 Kallelse till årsmöte Klart AL 

Nr 7 § 8 Inbjudan till klubbar och 

hemsidan för Div 4 

Pågår AL 

 

 

 

Vid protokollet 

 

Inger Lundberg 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

 
…………………………………………………………………….. 

/Pierre Thunström/ 


