Rapport från vårmötet
Den 15 maj samlades 20-talet basketengagerade i distriktet för att diskutera
tävlingsfrågor under säsongens vårmöte. Yvonne Ståhlnacke valdes till ordförande
för mötet och ledde oss genom givande diskussioner. Värt att poängtera är att fler
föreningar engagerat sig i tävlingsfrågorna genom att skicka in motioner till mötet.
Det ser vi väldigt positivt på. Styrelsen genom tävlingskommittéen hade även en
omfattande proposition med förändringar i tävlingsbestämmelserna. Vårmötesprokollet ligger just nu ute för justering och då det är godkänt kommer det att läggas
upp på hemsidan

Tip-off till hösten?
Den planerade tip-offen som skulle ha genomförts i Maj ställdes tyvärr in med för få
deltagare anmälda. På vårmötet lyssnade vi av med föreningarna om det fanns
intresse att istället genomföra tip-off vid annat tillfälle längre fram. Budskapet som
föreningarna där gav var att gärna göra ett nytt försök till hösten då
programinnehållet trots allt är efterfrågat. Föreningar som inte deltog vid vårmötet,
återkoppla gärna till kansliet med tips om när i tid det i så fall skulle passa.

Barentskamperna
Sista helgen i April reste 28 spelare, ledare och domare från Norrbotten, till
Monchegorsk, Ryssland för att delta i Barentkamperna. Läs om deras äventyr på
http://iof1.idrottonline.se/SvenskaBasketbollforbundet/Forbundet/Distrikt-BDF/
Distrikten/NorrbottensBasketbolldistriktsforbund/RegionLanslag/BarentsGames2011/

Valberedning
I september väntar årsmöte för NBBF. Känner du någon person som du tror skulle
kunna bidra till styrelsearbetet i NBBF, kontakta då valberedningen:
Lasse Mikkelsson, sammankallande, lasse.mikkelsson@lfbasket.se
Maria Grym, magr08@hotmail.com
Lars Mosesson, lars@mosesson.nu

Vi besöker gärna er!
Styrelsen för NBBF besöker gärna er förening! Det kan vara vid ett styrelsemöte,
föreningens årsmöte, tränarträffar etc. Om ni vill ha information, vill diskutera någon viss
fråga, ha stöd mm.
Hör av er till kansliet om intresse för ett besök finns hos just er förening.

Norrlands 2:an
Till hösten satsar vi, tillsammans med Västerbotten och Mellannorrland, på en Div II
Norrland. Det är ett led i att utveckla seniorbasketen och närma oss Div I. Inbjudan och

annan information hittar du på: http://iof1.idrottonline.se/SvenskaBasketbollforbundet/
Forbundet/Distrikt-BDF/Distrikten/NorrbottensBasketbolldistriktsforbund/Tavling/
Division2Norrland/

Anmälan till serier
Sista anmälningsdag till våra serier är idag den 23 juni. Det är även möjligt att
efteranmäla sig fram till 14 augusti mot en förhöjd avgift på 1 000 kr/lag. På våran
hemsida finner ni Inbjudan

Tack för ännu en rolig basketsäsong
Vi har semesterstängt på kansliet vecka 26-30. Har du aktuta frågor under denna tid är
du välkommen att kontakta ordförande Helena Lindvall. Kontaktuppgifter finner du på
vår hemsida.
Återstår bara att tacka för ännu en rolig basketsäsong i Norrbotten. Till hösten tar vi nya
tag för att ytterligare utveckla vår idrott. Ha en skön sommar!

