Protokoll styrelsemöte
Telefonmöte kl. 21.00, onsdag 30 oktober 2019

2019/2020

Närvarande: Peter Granberg, Stig Landin, Jörgen Wettainen och Magnus Sandberg.
Ej närvarande: Jacob Ek, Staffan Sundström, , Tom Andersson

§1

MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Telefonmötet går igenom Skype.

§2

SEKRETERARE
Peter Granberg valdes till sekreterare för mötet.

§3

JUSTERARE
Till justerare valdes Jörgen Wettainen.

§4

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§5

EKONOMI FÖRBUNDET
Stig redovisade ekonomin för NBF. Ekonomin är god i förbundet. Vi fått ett bidrag från
Badminton Sweden för våra divisionslag. Detta gör att kassan är extra god inom
förbundet. Dessa pengar ska användas under året på våra serielag.

§6

INFO FRÅN SERIELAGEN.
Seriespelet har börjat och våra två lag (Div 3 och Div 4) har spelat första sammandraget.
Det har gått bra i inledningen och totalt så är det fyra sammandrag var för lagen. Fortsatt
information från lagen och resultaten på NBF hemsida.

§7

CUPSPEL
Det har blivit vanligare att tävlingsledare måste använda cupspel för att få plats med alla
kategorier vid lottning av våra tävlingar. Frågan diskuterades på styrelsemötet och man
kom fram till att vi skickar ut en remis till föreningarna enligt nedan.
Rekommendationer Seniorer (ABC-klass)
Försa hand: Singel +2 pool
Andra hand: Mix dubbel cup
Tredje hand: Strykning kategori
Rekommendationer ungdomsklasser
+2 pool i alla kategorier

§8

LÄGER/UTBILDNING
Två datum, 9-10 november och 23-24 november, för läger i Sävast. Väntar svar från
Bodens Fritid om datum.
Beslut att:
Peter informerar klubbarna om datum och innehåll i årets läger när datum är
bestämt.

§9

BARENSKAMPEN
Vi behöver ledare till Barenskampen som spelas I Finland denna gång. Stig L kontaktar
Kasper Pelli och Magnus S kontaktar Molly H om de vill vara ledare i Barenskampen.

§ 10

MEETING POINT
Vi har använt meeting point på två tävlingar denna säsong. Vi fortsätter säsongen med
detta. Även inbollning ska vara 1 minut.

§ 11

ÖVRIGA FRÅGOR
DM medaljer
Har delats ut till medaljörerna i resp. klubb.
Räknesätt
Diskussion om vi ska ha räkning till 11 för nybörjare då man tycker att även de ska
spela till 21.
Beslut att i fortsättningen även nybörjare spelar till 21.

Barnkonventionen
Peter informerade om att barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020.
Kommer påverka svensk idrott. Klubbar och förbund inväntar information från sitt
specialförbund.
Uppdrag DM
Då vi har få anmälda till DM och att DM ligger mitt i tävlingssäsongen så fick
Jörgen W och Magnus S i uppdrag att se över DM arrangemanget för Norrbotten. Ett
första utkast till nästa styrelsemöte.
§ 15

AVSLUTNING
Ordförande tackade för visat intresse.

Vid pennan/datorn

Justerare

_________________________
Ordförande Peter Granberg

______________________________
Jörgen Wettainen

