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SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET
Protokoll Södra BF 2014.2
fört vid möte med styrelsen för Södra BF
måndag 13 februari kl 18:00 i Hässleholm.
Närvarande: Claes Elofsson, Viktor Ranggren,
Camilla Möller, Magnus Rugsveen, Jens Claëson,
Mattias Nilsson, Tina Lennartsson
Förhinder: Lennart Nilsson, Monica Möller,
Martin Holm
§ 13
Mötets öppnande
Ordföranden Claes hälsade alla välkomna.
§ 14
Justering av protokoll
Protokoll 2014.1 justerades och lades till handlingarna.
§ 15
Ekonomisk rapport
Kassören redogjorde för resultatet per den 31/12.
Styrelsen beslutade att distriktsmedlemsavgiften ska vara oförändrad för 2014.
§ 16
Årsmöteshandlingar
Handlingarna genomgicks.
Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet att tillstyrka proposition från SBF ang.
ungdomsdeltagande som ombud vid förbundsmötet.
Styrelsen beslutade, efter konsultation med vår SGA i RB, att föreslå årsmötet att avstyrka
motionen ang. licens RB.
Valberedningens förslag på personvalen har lagts till i handlingarna och skickas ut igen till
samtliga klubbar och delegater.
§ 17
Ärendebanken
Diskuterade och beslutade att ta upp frågan på konstituerande mötet.
§ 18
Skrivelser
• Halmstads RCK har bytt namn till Halmstad MRK
• Blekinge IF - årsmöte 24/4 i Karlskrona. Magnus Månsson tillfrågas att representera.
• Hallands IF – årsstämma 5/4 i Vessigebro.
• Skåneidrotten – distriktsidrottsmöte (DIM) 10/4 i Lund. Claes representerar.
• Helsingborgs KK – ansökan om att arrangera Södra BF:s årsmöte 2015 i samband med
deras 50-års jubileum. Styrelsen beslutade att Helsingborg KK ska vara värd för

2
årsmötet. Claes svarar.
§ 19
Framkommande
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Styrelsen beslutade att Tina ska skicka årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse
till de olika distriktsförbunden (DF), samt att ansöka om verksamhetsbidrag.
Utbildningar:
Folkrace – styrelsen beslutade att bekosta en utbildning till följande:
Folkrace - förarlicensutbildare Susanne Nilsson, Kristianstads FRC. Putte handlägger.
Säkerhet Arena - Tomas Olsson, Södra BF, CL-kurs i Linköping.
Racing – Magnus Rugsveen, Södra BF, Breddkurs för funktionärer i Linköping
Banbesiktningskurs FR, Robban Krondahl, i Gävle.
Styrelsen beslutade att utse Martin Isaksen Tomelilla MK som ass SGA FR, ersättare
för Mattias Nilsson, samt Susanne Nilsson Kristianstads FRC som utbildningsansvarig
FR i kommitté tillsammans med Lars-Gunnar Olsson.
Ungdomsforum – ganska stort intresse från ungdomar i distriktet. Styrelsen beslutar
att Södra bekostar deras resor, SBF bekostar resten. Viktor kommer att kontakta de
namn som diskuterats.
Styrelsen vill aktualisera det tidigare tagna beslutet att vid genomförande av kurser för
förare och funktionärer i distriktets regi, oavsett sportgren, ska målsättningen vara att
det ekonomiska resultatet ska vara ett nollsummespel (självbärande), d.v.s. ingen eller
liten vinst till distriktet.
Claes rapporterade från DOG-mötet.
Diskuterade SGA-frågan i Racing. Styrelsen beslutade att utse Magnus Rugsveen till
SGA i RA from 11/2.
SGA i Drifting. I dagsläget har vi Patrik som kontaktperson, men vi bör hitta en som
vill vara SGA eftersom Patrik är ledamot i utskottet.
Diskuterade inkomna synpunkter från SGA om Konferens Syd, efter utskickat brev
från styrelsen med frågor. Diskuteras att flytta konferensen till sent i november månad.
Camilla kontaktar Jens.
Uppstartsmöte 4/3 kl 18:00 i Hässleholm och Klubbordförandemöte 27/8 kl 18:30 i
Hässleholm.
Cupregler Folkrace, styrelsen godkände dessa.

§ 20
Nästa möte
Förmöte 15/2 kl 11:45 i Svedala.
Konstituerande möte direkt efter årsmötet 15/2.
§ 21
Mötets avslutande:
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet:

Justeras:

Tina Lennartson

Claes-Göran Elofsson

