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SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET
Protokoll Södra BF 2014.4 fört vid möte med styrelsen för Södra BF
måndag 2014-03-18 i Hässleholm.
Närvarande: Claes Elofsson, Viktor Ranggren, Camilla Möller,
Magnus Rugsveen, Micaela Petersson Mattias Nilsson, Tina Lennartsson,
Monica Möller,
Inbjuden: Börje Lagerqvist § 31
Förhinder: Lennart Nilsson, Martin Holm

§ 28
Mötets öppnande
Ordföranden Claes hälsade alla välkomna.
§ 29
Justering av protokoll
Protokoll 2014.2 och 2014.3 justerades och lades till handlingarna.
§ 30
Ekonomisk rapport
Camilla redogjorde för ekonomin, som följer budget.
Konferens Syd och distriktsavgifter på väg in.
Gått igenom balans- och resultatrapport.
§ 31
Miljörådgivare
Börje Lagerqvist presenterade sig och berättade sina tankar.
Diskuterade hur det ser ut med miljöcertifiering av klubbar i distriktet och vikten av att
klubbarna uppdaterar sin BS-online sida med rätt uppgifter och personer.
Styrelsen beslutade att utse Börje till Miljörådgivare i distriktet.
§ 32
Folkrace
Diskuterade inkommen skrivelse från SGA, L-G Putte Olsson.
Styrelsen kallar Putte Olsson, Martin Isaksen, Susanne Nilsson och Mats Olsson till ett möte.
Micaela och Mattias handlägger.
§ 33
Fair Race/Anti mobbing
Beslutade att bilda en grupp som jobbar vidare med detta, bestående av Micaela
(sammankallande) Claes, Magnus och Viktor.
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§ 34
Ungdomsintegrering
Viktor och ett tiotal ungdomar från distriktets klubbar, ska åka på ungdomsforum kommande
helg i Stockholm. 17 maj ska det vara ett uppföljningsmöte, där Södra ska representera.
Tjej-kväll, med välkänd bilsportprofil som föreläsare, kommer att arrangeras den 24 april på
Ring Knutstorp i samarbete med Svalövs Motorsportgymnasium och Motorbanan Ring
Knutstorp. Inbjudan publiceras på hemsidan och kallelse kommer att gå ut till alla klubbar.
CGE ansvarar.
§ 35
Ärendebanken
Bordläggs till nästa möte.
§ 36
Skrivelser
 Ansökan om tillstånd att få delta i tävling ej sanktionerad av SBF,
från Niklas Olsson MSCC. Styrelsen har behandlat ansökan och Claes svarar.
 Bidragsansökan från Mattias Lindberg. Magnus svarar.
 Dan Järbyn – Magnus svarar.
 Lars-Gunnar Putte Olsson SGA FR – ang. reseräkning. Camilla svarar.
§ 37
Framkommande

















Styrelsen utser Micaela Petersson till sekreterare i styrelsen. Diskussion kring
sekreterarens olika arbetsuppgifter. Beslöts att avlasta Micaela vissa delar.
Beslutade att köpa in en dator till sekreterarsysslan. Micaela ombesörjer.
ID-brickor ska beställas till styrelsen och miljörådgivare. Tina ombesörjer.
Tina meddelar att hon har ansökt om bidrag från Blekinge IF samt att hon har skickat
verksamhetsberättelsen till SBF, Skånes IF och Blekinge IF.
Södras projektor ska användas vid distriktets utbildningar. Någon hyra av projektor får
inte tas ut för att man brukat en annan än vår. Undantaget om Södras projektor skulle
vara bokad, då får man hyra en annan för det tillfället.
Projektorn förvaras hos Magnus Rugsveen i Genarp. För att boka, kontakta Magnus.
Styrelsen beslutade Konferens Syd till 17-18 januari 2015.
Huruvida respektive sportgren vill ha en- eller två-dagars konferens, tar vi ställning till
längre fram.
Mötesdagar för 2014 fastställdes och läggs ut på hemsidan.
27 augusti klubbordförandeträff. Planeringskonferens för förtroendevalda prel. 8/11.
Minnesanteckningar från uppstartsmötet ska skickas till alla förtroendevalda.
Roland Andersson Dalby MK, ska gå banbesiktningskurs i Gävle den 26/4.
Gäller Folkrace och Rallycross.
Claes redogjorde från dialogmötet med Daniel Andersson Skånes IF.
Distriktet, styrelsen, SGA etc, måste informera klubbarna att rapportera in alla
kurstillfälle i form av lärgrupper etc., till SISU idrottsutbildning.
Claes redogjorde från Distriktsordförandegruppens (DOG) telefonmöte 5/3.
Claes har beställt tre nya flaggor med Södra´s logga, som också förvarar dessa och
ansvarar för utlåning.
Magnus har beställt nyckelband.
Styrelsen utser Morgan Göransson Svedala MK till SGA i Drifting.
Prenumeration av Bilsport Rally & Racing, Camilla och Mattias ska ha.
Södra BF kommer att behålla sin logga och sitt utseende, därmed inte följa SBF nya
logotyp.
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§ 38
Nästa möte
Måndag 8 april, telefonmöte kl 20,00.
§ 39
Mötets avslutande:
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Tina Lennartsson

Claes-Göran Elofsson

