SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET
Styrelsemöte 2014.14
Torsdagen 4 december kl 18,00 Scandic Star Hotell i Lund
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§ 139 Mötets öppnande
Claes öppnade mötet med att gratulera de som ”nollat” under det gångna året.
§ 140 Ungdomsintegrering
Då har vi genomfört träffar på 4 orter och vid dessa har deltagarna varit mycket positiva till att vi
engagerar oss och vill hjälpa dem i deras verksamhet. Resterande träffar är i Klippan/östra Ljungby
den 8/12, Tomelilla 17/12 samt på Scandic i Lund den 18/12. Vi kommer bjuda in samtliga klubbar till
Scandic, för känner man som klubb att man av någon anledning tidigare missat ’sin’ träff, så ges man
möjlighet att delta här istället.
Nya datum för uppföljningsträffar sätts under januari/februari och publiceras på hemsidan innan Jul.
Planen är att vi ska ha haft två träffar på samtliga platser senast under första halvan av februari 2015.
Vi kommer skiva en rapport till Josefin i förbundsstyrelsen. Claes handlägger.

Viktor informerar att han haft en träff med Emma Ingemansson, Emma Palo och Nathalie Petersson
där de planerar ett ungdomsforum helgen 14/15 mars 2015. De håller just nu på att ta in offerter från
flera ställen. Målet är att 40 ungdomar deltar.

§ 141 Konferens Syd 2015
Jens rapporterar att allt flyter på som planerat och att vi kommer ha samma tillgång till boende mm
som förra året. Han undersöker dessutom möjligheten med 2 dansgolv. Ett med ”kasedans” och ett
med disco och DJ.
§142 Årsmötet 2015
Tina informerar om att alla utskick till klubbar är klara. Micaela ska kolla med Jan-Åke, Helsingborgs KK
avseende vilken/vilka lokaler vi ska husera i samt skicka ut kallelse till alla förtroendevalda om
förmötet.
§ 143 Miljö
Äntligen finns de uppdaterade miljödokumenten för klubbarna på SBF’s hemsida. Micaela mailar alla
klubbar att börja med sin certifiering.
§ 144 South Swedish Rally bolagsstämma
Torgny informerade att det var ett snabbt möte utan konstigheter. SSR har trots förlust i år en stabil
ekonomi. Till 2015 kommer SSR-tävlingen ha start/mål och HQ i Karlskrona vilket känns positivt. Den
generella känslan är att det är nytändning på gång. Mycket roligt att höra.
§145 Övriga frågor/framkommande
TL A-licensansökan tillstyrkt för Johan Engström Simrishamns MK. Micaela handlägger.
Skrivelse från SBF (Kurre) om inträdesansökan för ny klubb i distriktet. Vi bifaller och Claes meddelar
Kurre.
Idrott Online är det verktyg som alla klubbar ska jobba med inom kort enl. senaste nyhetsbrevet från
SBF. Det finns flera kurser hos SISU i bl.a. Skåne om hur man jobbar i detta program. Micaela mailar
klubbarna med information.
§ 146 Nästa styrelsemöte
Claes kallar till telefonmöte på söndag den 7/12 kl 19,00. Micaela skickar dagordning.
§ 145 Mötets avslutning
Claes tackar alla för detta trevliga möte och önska de vi inte ser en God Jul och ett Gott Nytt År.
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