Protokoll styrelsemöte
Telefonmöte kl. 21.00, onsdag 18 december 2019

2019/2020

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

§4

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
Samt punkter från föregående protokoll





Cupspel. Remissutlåtande
Utbildning ABC
Ledare Barenskampen
Uppdrag DM (Jörgen W och Magnus S)

§5

EKONOMI FÖRBUNDET
Stig redovisade ekonomin för NBF. Ekonomin är god i förbundet. Inköp av medaljer till
DM klart. Sponsor till tröjor Barens kampen klart. Övriga intäkter som tillfaller
förbundet är startavgifter för DM.

§6

INFO FRÅN SERIELAGEN.
Seriespelet har haft två sammandragningar. Div 3 laget ligger på en andra plats och Div
4 laget ligger på en fjärde plats. Två sammandrag kvar nästa år. Fortsatt information från
lagen och resultaten på NBF hemsida.

§7

UPPHANDLING BOLLAR NORRBOTTEN
Vi ser över i Norrbotten om vi kan tillsammans handla upp bollar för regionen.
Beslut att:
Ge Stig Landin i uppdrag att kontakta olika boll leverantörer och ta in offert.

§8

MEETING POINT
Vid de senaste två tävlingarna hade vi inte Meeting point. Vi ska informera i klubbarna
om Meeting Point och inbollningstid 1 minut samt gången vid matchprotokoll.
Beslut att:
Vid våra tävlingar använda oss av Meeting point och inbollningstid 1 minut samt
att vi ändrar gången vid protokollinlämning. Innebär att den som sitter
siffervändare lämnar över till vinnaren i matchen protokollet och personen går till
seketatiatet för att lämna in och samtidigt få ett nytt protokoll till nästa match. PG
skickar ut till klubbarna om detta.

§9

ÖVRIGA FRÅGOR
Information om DM.
Jörgen W informerade om DM tankarna och att vi ska avsluta säsongen med DM. DM
spelas två dagar. Vanlig tävling, lagmatch samt lottning av mix/dubbelmatcher var några
alternativ. Se över priser. Datum för DM 25-26 april i Sävast. PG bokar hallen. Till
nästa möte i februari bör vi ha ett utkast hur vi ska genomföra DM. Jörgen och Magnus
har ”badmintonbollen”.

§ 10

AVSLUTNING
Ordförande tackade för visat intresse och önskar God Jul & Gott Nytt år!

Vid pennan/datorn

Justerare

_________________________
Ordförande Peter Granberg

______________________________
Staffan Sundström

