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§ 146 Mötets öppnande
Claes öppnar mötet och tackar för senast.
§147 Föregående mötesprotokoll
Protokoll 2014.13 och 2014.14 föredrogs justerades och lades till handlingarna.
§ 148 Ekonomisk rapport
Camilla förklarade den ekonomiska rapporten som följer budget.
§ 149 Mötesdagar 2015
Micaela får i uppdrag att ta fram förslag till kommande mötesdatum.
§150 Profilkläder
Magnus beställer profilkläder enligt de svar som kommit in från våra förtroendevalda som önskar nya
pikétröjor (cirka 50 tröjor).
§151Förslag och beslut om Årets pristagare
Inkomna förslag diskuterades grundligt och slutgiltigt beslut togs.
§152 SBF-info
Profilkläder, Magnus har fått nekande svar från SBF avseende kostnadsbidrag (p.g.a. flerfärgstryck) för
att förse våra nyproducerade profilkläder med Svensk bilsport-loggan. Beslöts att endast använda vår
egen logga på våra profilkläder. (jfr 2014.13 § 135).
Claes informerar att det skall skickas in en motion om att öka SBFs valberedning.
§ 153 Framkommande
Motionen från Tomelilla angående gratis funktionärsutbildningar i distriktet. Styrelsen har diskuterat
ärendet och har svårt att se hur detta ska bära sig rent ekonomiskt. Kurskostnaderna finns, men vem
betalar? Micaela får i uppgift att vända frågan åter till Tomelilla för att fråga om hur de ser på
kostnadstäckningen.
Blekinge Idrottsförbunds/SISU’s årsmöte Ronneby brunn 26/3, Camilla kollar vem som kan delta.

Ungdomsintegrering, nu är de sista datumen satta och orterna är Klippan, Tomelilla samt Lund.
Micaela mailar alla berörda klubbar. Samtidigt bjuder vi in samtliga övriga klubbar, som känner att de
missat ’sin’ uppstartträff, att delta i vår sista träff i Lund.
§ 154 Ärendebank
Viktor kontaktar Martin och tar sedan över denna punkt på agendan.
§ 155 Nästa styrelsemöte
4/1-15 telemöte 19,00
§ 156 Mötets avslutning
Claes tackar för ett fantastiskt 2014 och önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år så hörs vi
2015.

Vid protokollet:

Justerat:

Micaela Petersson

Claes- Göran Elofsson

