Norrbottens Handbollförbund
Protokoll styrelsemöte nr 7, 14 november 2020, Digitalt.
Närvarande: Elisabeth Vanhaniemi, Niclas Lundgren, Johan Sjöström, Gun-Britt
Sandsten, Kerstin Markström, Lena Vikberg. Ej närvarande: Jennie Viklund
§ 59 Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 60 Beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt
§ 61 Val av justerare
Mötet väljer till justerare
§ 62 Föredragningslista
Föredras och godkänns
§ 63 Föregående protokoll
Föredras och läggs till handlingarna
§ 64 Rapporter
a) Förbundsordförande
1) Covid 19
a. Hur kan vi stötta föreningarna under uppehållet:
1) Kontrollerar med smittskydd angående kollektiva träningar utomhus.
2) Digitala lösningar, vi kontaktar RF-Sisu Norrbotten över möjligheten att
skapa fler digitala utbildningar.
b. Säker start efter uppehållet, inriktningen är att 04 och yngre skall spela i
sammandragsform. Tävling får i uppdrag att utarbeta ett förslag.
c. Information från Smittskydd Norrbotten om rutiner vid covid-19 i
verksamheter, se bilaga 1. Skall publiceras på hemsidan.
2) Kommittéer,
a. Inom distriktet, representation och uppdrag.
b. Inom Handboll Norr, representation. Styrelsen anser att bred representation
är viktigt och beslutar att personer enligt dokument, bilaga 2, skall ingå i
Teams-grupper Region Norr.
3) Förbundsmöte 22 november, kommer att ske digitalt.
b) Utbildningskommitté
1) TS 1 distans, få anmälda (3) i dagsläget, sista anmälningsdag 23/11.
2) Bas-kurs, utvärdering presenteras vid nästa möte.
3) Webbutbildningar RF-Sisu, se under punkt 1. a) Förbundsordförande.
4) Utvärdering utbildning 2.0 flickor 2005, lågt intresse gör att styrelsen beslutar att inte
genomföra fler utbildningar.
5) Distriktslag f. 2006, inventering av spelare gjord. Förslag till budget och ledare
beslutas kommande möte. Budgetförslag tas fram av utbildningskommittén.
c) Ungdomskommitté
1) Sammandragen pausade, Maria arbetar på schemat efter 2021-01-01.
2) Arrangemang from jan 2021
d) Tävlingskommitté
1) Ungdomsserier U13 och äldre, styrelsen ger tävling i uppdrag att ser över ett förslag
att genomföra i spel i sammandragsform inom distriktet efter uppehållet.
2) Ungdoms DM, flyttad till första helgen i mars 2021.

e) Domarkommitté
1) Digitalutbildning, teorin fungerar det är dom praktiska delarna som ej kunnat
genomföras.
2) Vi behöver informera föreningarna angående stöd och bidrag för domarutbildning och
utveckling. Niclas och David Olovsson utarbetar en information till föreningarna.
f) Marknadskommitté
Punkten utgår.
g) Kansliet
a) Aktuellt läge, rapport från Elenor.
§ 65 Ekonomi
1) Ekonomisk rapport, Gun-Britt redovisar läget i ekonomin per nov 2020. Kansliet
behöver vi se över då vi nyttjar det minimalt.
2) Ekonomiskt reglemente, styrelsen beslutar att reglementet gäller för säsongen 20/21.
§ 66 Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser.
§ 67 Verksamhetsplanering
På kommande möte.
§ 68 Övriga frågor
a) Card-skipper, vi avvaktar att införa i väntan på den nya Regionen.
b) Webb, den gamla hemsidan och behöver stängas ner.
§ 69 Övergripande beslutsärenden styrelsen
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Representation Teams-grupper
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Tävling
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20-12-22

Styrelsen

Ekonomiskt reglemente

Styrelsen

20-11-14

§ 70 Nästa möte
2/12 19:30 – 21:00 via Teams.
§ 71 Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
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