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Protokoll Norrlands Bordtennisförbund stvrelsemöte nr 1

Datum:
Plats:

B mars 2020

k|.20.30-22.00

Online på Skype

Näruarande:

Ordinarie: Tomas Löfstrand Östersund, Gunnar Abrahamsson Sfrcim sund, Gunnar
Skoglund Söderhamn, Eik Sfeen Söderhamn, Xandra Fuxholt Söderhamn och Åsa
Helander Östersund.
Suppleant: Peter Hyllman Sundsvall

§

1.

Mötets öppnade

Ordförande Tomas Löfstrand öppnade mötet.

§

2.

Godkännande av dagordning
Dagordn ingen godkändes

§

3.

Kansli

Vidiskuterade en ev. kanslitjänst.lngela Lundbäckärintresserad av en 50%
tjänst som kanslistför NBTF. Tomas och Xandra bjuder in henne till ett möte och
d i sku terar ön och arbetsu ppgifter. Th omas kon taktar Försäkri n gskassan /
Arbetsförmedlingen föratt få mera information om bidragen.
I

§

4.

Ekonomi

Vi ska ha en färdig budget inom fuå månader. Tomas och Xandra tar kontakt
med förra kassören Arne Hansen föratt få information om ekonomin.

§

5.

Kansli Östersund

Tomas ringerJH lF och säger upp hyresavtalet för kanslietpå ldrottens Hus
Östersu nd. Det är klart
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Teamen

§6.

Tomas tar kontakt med sammankallande i de olika teamen för att kolla upp
aktiviteten i teamet och vilka som är aktiva medlemmar.

§7.

Avtackning

En planerad avtackning av de avgående styrelsemedlemmarna sker på
s§relsemötet som är planerad u nder Hälsingebocken i Söderhamn . De som inte är
där får sin avtackning i efterhand.

§8.

Hela Norrland

Tomas harplaneratatt ta kontakt med Norrlandsföreningarna föratt ta reda på
vilkaförväntningarde harpå NBTF. Viska försöka att hitta kontaktpersoneri
Västerbotten och Norrbotten, eftersom de inte har någon representantistyrelsen.

§

9.

SBrF

Tomas kommer att ha ett telefonmöte med Tomas Buza på SBTF. Ställafrågan
om var projektpengarna till en utuecklingsledaretill NBTF tog vägen.
Tomas har bett SBTF om statistik kring antalet aktiva föreningaroch Iicenseri
Norrland.

§

10.

Nästa möte

Söderhamn 1B ellerl9 april (underHälsingebocken). Tid och plats meddelas
senare
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Tomas Löfstrand
Ordförande

M"M*
Sekreterare

