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SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET
Protokoll Södra BF 2014.5 fört vid telefonmöte med styrelsen för Södra BF
tisdag 2014-04-08.
Närvarande: Claes Elofsson, Viktor Ranggren, Camilla Möller, Magnus
Rugsveen, Micaela Petersson, Mattias Nilsson, Martin Holm fr.o.m. § 43
Inbjuden: Janne Rydh § 42
Förhinder: Lennart Nilsson

§ 40
Mötets öppnande
Claes hälsar alla välkomna och hoppas på effektivt möte.
§ 41 Justering av protokoll Södra BF 2014.4
Claes går igenom föregående protokoll och mötet godkänner det och lägger det
till handlingarna.
§ 42 Förbundsmötet
Logistiken kring resandet till Södra Berget i Sundsvall och förbundsmötet
sammanfattades kort samt vidare diskuterades utskickade handlingar, Claes har
funnit en del felaktigheter som Södra BF kommer anmärka på mötet. Janne
delgav sin syn på verksamhetsplanen och där kring avsaknaden av
internationella målsättningar och hur man ska arbeta mot t.ex. NEZ. Claes gick
kortfattat igenom senaste distriktsordförandemötet och ev. förslag till
förbundsmötet.
§ 43 Ekonomisk rapport
Camilla informerade om resultatet från årets Konferens Syd. Berättade även att
konferensen för 2015 är bokad. Ett för året extra utvecklingsstöd från Skånes IF
ger just nu ett bra resultat. Camilla föreslår att vi satsar stort på
ungdomsintegrering, ett förslag som helt delades av styrelsen.
§ 44 Vip-kort 2014
Distriktet har tillgång till 12 st VIP-kort. Namnförslag på kandidater för dessa
skall meddelas senast den 15/4 till Micaela, som ombesörjer att alla kort
kommer till rätt person.
§ 45 Fair Race/anti-mobbing
Vi arbetar vidare med planering för hur arbetet med antimobbing skall fortgå.
Styrelsen beslutade att uppdatera hemsidan med fair race och kontakt till den
grupp i Södra BF som arbetar med frågorna.
§ 46 Ungdomsintegrering
a) Södras Ungdomsgrupp
Viktor rapporterade att Ungdomsforumet på Arlanda var mycket uppskattat och
givande för deltagarna, totalt var de 28 st varav 12 st representerade Södra BF. Emma
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Palo är nu efter detta möte intresserad att arbeta i Södras ungdomsgrupp. Vidare är
Rasmus Arvidsson intresserad att vara med i Södras Ungdomsgrupp. Styrelsen ger fler
förslag till Viktor, om fler som kan vara med så vi återigen får en fungerande grupp.
b) Planering regionala möten, uppföljningsmöte 17maj
Målet är att nå ungdomarna i styrande rummet. Vi arrangerar ’otvungna möten’ fördelat
på 7-8 olika orter i distriktet. Där vi tillsammans får en bredd på diskussionen. För att ta
fram lämpliga ’verktyg’ till de olika arbets- och uppdragsområdena. Vilket ska ge hela
distriktet en nytändning. Södras styrelse träffas den 24/4, då vi skapar
program/dagordning mm inför dessa träffar.
Uppföljningsmöte för projektet på Arlanda den 17 maj, Mattias och Viktor kollar om de
kan åka.
c) Tjejkväll på Ring Knutstorp
Nytt datum 6 maj 2014. Inbjudan är uppdaterad på hemsidan. Micaela och Camilla går
från Södra BF.

§ 47 Skrivelser
Inga nya.
§ 48 Framkommande
a) Folkrace, möte med nya kommittén är på planering. Mattias inväntar svar på datum från
Putte. Mattias uppdaterar webmaster med rätt kontaktuppgifter.
b) Hemsidan, alla kurser skall publiceras på Södras hemsida. Alla fakta ska vara utan länkar
till externa sidor i dessa inbjudningar.
c) Skånes IF, vi fick stort gehör på vår ungdomsintegrering och vårt arbete kring antimobbing och fair race.
d) Se över möjlighet att skapa en ruta om vad händer i helgen, där man enkelt kan finna
SBFs kalender.

§ 49 Nästa möte
24/4 ang. ungdomsintegrering i Lund. Därefter ordinarie styrelsemöte 13/5 Ring
Knutstorp 18,00.
§ 50 Mötets avslutning
Claes tackar för ett effektivt möte.

Vid protokollet:

Justeras:

Micaela Petersson

Claes-Göran Elofsson

