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Datum: 2021-01-21 
 

Protokoll vid styrelsemöte nr 9 på Bangårdsgatan 14 i Luleå klockan 17.40 

Mötet hålls även via Google Meet för de deltagare som inte är fysiskt närvarande 

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

Backman, Dick Holmström, Stefan Engström 

 

 

Möte nr 9 (3) 

 

§ 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  Ansökan Guldtävling Luleå BK 

 Styrelsen beviljar Luleå BK att anordna denna tävling. Datum för guldtävlingen blir 

2-3/7 2021. 

 

 

§ 7 Info från TK om BBO-spel 

SBF har beslutat att det är upp till varje distrikt hur man ska få fram par till SM. 

SBF planerar att SM-veckan i Örebro ska köras live. 
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§ 8 Vilka av NBF´s DM-Tävlingar skall spelas live/BBO/ställa in 

8.1 DM-lag: NBF beslutar genomföra tävlingen på BBO. LBK ansvarar. Mikael 

Glyssner har ansvarat för LBK:s lagserie under hösten och har därför blivit 

ombedd lägga upp DM-lag på samma vis. Lagserien pausas och vi spelar 

distriktsmästerskap ett antal tisdagskvällar under mars månad. 

8.2 DM-damer: Tävlingen spelad hösten 2019. Gäller som kval till SM 2021. 

8.3 Övriga DM-par: Tävlingarna live ställs in. Om arrangörerna vill och kan så 

välkomnar NBF spel på BBO. Definitivt beslut fattas på nästa möte 25/2. 

8.4 Plaketter ska präglas, men överlämnandet kan bli försenat. 

 

 

§ 9 P.T info om Stadgarna 

Urban Finnsson meddelar att det snart är klart för publicering på NBF:s hemsida 

 

 

§ 10 U.N info om handlingar till årsmötet 

Normalt förflyter ett år mellan varje årsmöte. Pga ändrat räkenskapsår och 

pandemi har det i maj gått två år sedan förra mötet. NBF kommer därför att 

skicka ut och publicera dubbel uppsättning handlingar. Skarven går vid 

månadsskiftet juni/juli 2020. 

 

 

§ 11 Övriga frågor 

För att stärka ekonomin kommer GB skicka ut direktiv för att jaga sponsorer  

 

 

§ 12 Nästa möte 

Nästa möte kommer att hållas digitalt den 25/2 2021 kl. 17.15. UN kallar. 

 

 

§ 13 Mötets kostnader 

Resekostnader för PT (148 kr) och för fikabröd UN (259 kr) godkändes. 

 

 

§ 14 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 PT 

Nr 1 § 9.3 Tävlingsledarutbildning 

brons och silver 

Pågår AL/UN 

Nr  8 (2) § 6 Kallelse samt utskick 

handlingar till årsmötet 

Pågår AL 

Nr 8 (2) § 13.4 Styrelsemedlemmar ska 

aktivt söka sponsorer för 

bridgen i Norrbotten 

Klart Alla 

Nr 8 (2) § 7 Publicera spelprogram för 

2021 på hemsidan 

Pågår AL 

Nr 9 (3) § 11 Utskick sponsordirektiv Pågår GB 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

Inger Lundberg 

 

 

 

Justeras                                                                    

 

 

 

………………………………………………………   

/Pierre Thunström/    

 


