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NORRBOTTENS BRIDGEFÖRBUND 

 

   

 

 

Datum: 2020-11-12 
 

Protokoll vid styrelsemöte nr 8 i Luleå klockan 17.00 

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

Backman 

 

Frånvarande: Dick Holmström, Stefan Engström 

 

 

Möte nr 8 

 

§ 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. Inga synpunkter fanns på protokollet, läggs till 

handlingarna. 

 

§ 5 Ekonomisk redovisning 

 Ekonomin till dags dato 

Gertrud föredrar NBF:s ekonomi. Ekonomin är fortsatt god. Den ekonomiska 

rapporten bifogas till protokollet. 

 

§ 6 Telefonmötet 2020-10-03. Hur protokollför vi beslutet att flytta årsmötet 

till 2021-05-08? När och vad ska skickas ut innan det mötet? 

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

beslutades att flytta mötet enligt styrelsens förslag.  UN kollar vilka handlingar 

som ska skickas ut. Handlingarna ska skickas ut enligt stadgarna vilket UN kollar 

upp. UN återkopplar till AL som sen ombesörjer utskick.  

 

§ 7 Spelprogram: När ska vi publicera vårsäsongen 2021? 

Vi avvaktar mötet med tävlingskommitten den 18/11. AL publicerar på hemsidan 

efter mötet med ett förbehåll för restriktioner med hänsyn till Covid-19. 
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§ 8 Piteå BS har meddelat att man ställer in Nordkalottmästerskapen och DM 

Veteraner pga Covid. Kan LBK arrangera DM Veteraner 2021? 

LBK är vidfrågad och kan arrangera tävlingen. 

 

§ 9 För inbjudningstävlingar (silver) fakturerar NBF 35 kr/par. Vad gäller på BBO? 

NBF tar inte ut någon avgift under rådande omständigheter för silvertävlingar på 

BBO. 

 

§ 10 Ska NBF köpa in kryssbord eller sponsra klubbar som själva köper in sådana? 

Nej det ska vi inte. Varje arrangerande klubb som arrangerar tävlingar måste göra 

det Corona säkert. Kostnaden för detta ska inbakas i anmälningsavgiften. 

 

§ 11 AL informerar från SBF:s Distriktsträff 

SBF redovisade ett resultat på minus en halv miljon men har dock kvar tillräckligt 

med pengar. Allsvenskan div 1-3 ställs in i sin fysiska form. Ersättningstävlingar 

online utreds av TK. Man har startat upp pensionärskommitten med Birgitta Lagnell 

som ordförande. Kommit fram till att ta hand om nya pensionärer. Information om 

Covid. SBF uppmanar klubbar att så snart som möjligt starta upp och spel på BBO.  

 

§ 12 UN informerar från Rekryteringsträffen i Umeå 

Mats Engman från SBF var där och med fokus på att rekrytera medlemmar 

regionalt. För stor tilltro finns till att annonsera är ett klassiskt misstag enligt 

honom. Man ska inte lämna över ansvaret till den som är intresserad av att anmäla 

sig utan man måste ha en uppsökande verksamhet. Man måste vara en grupp som 

jobbar med rekrytering. Viktigt med hur första träffen genomförs för att de nya 

ska känna sig välkomna. Man bör ha någon form av faddrar som tar hand om 

enskilda nya medlemmar. Efter genomförd kurs måste man fortsätta att ta hand 

om de nya. 

 

§ 13 Övriga frågor 

13.1 PT tar tag i att justera stadgarna med hjälp av Urban Finnsson utförs. 

13.2 NBF:s skärmbord som nu lagras i Luleå kommer att flyttas till Bodens lokaler 

där ingen avgift tas för lagring. Hyra för skärmborden betalas till LBK för 

november månad. 

13.3 NBF:s möten kommer framledes att hållas i Boden eller i lokalen på 

bangårdsgatan där ingen avgift tas för möten. 

13.4 Styrelsemedlemmarna ska aktivt försöka söka sponsorer för bridgen i 

Norrbotten. 
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§ 14 Nästa möte  

 Nästa möte kommer att hållas den 21/1 2021 kl. 17.15 i Luleå på bangårdsgatan 14. 

  

§ 15 Mötets kostnader 

Resekostnader för Pierre (148 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 PT 

Nr 1 § 9.3 Tävlingsledarutbildning 

brons och silver 

Pågår AL/UN 

Nr 3 § 8 Förslag och kalkyler till 

differentierade 

startavgifter 

Utgår MJ 

Nr 7 § 8 Inbjudan till klubbar och 

hemsidan för Div 4 

Klart AL 

Nr  8 § 6 Kallelse samt utskick 

handlingar till årsmötet 

Pågår AL 

Nr 8 § 7 Publicera spelprogram för 

2021 på hemsidan 

Pågår AL 

 

 

 

Vid protokollet 

 

Inger Lundberg 

 

 

Justeras 

 

 

 

 
…………………………………………………………………….. 

/Pierre Thunström/ 


