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SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET
Protokoll Södra BF 2014.6 fört vid möte med styrelsen för Södra BF
tisdag 2014-05-13 på Ring Knutstorp.
Närvarande: Claes Elofsson, Viktor Ranggren, Camilla Möller,
Magnus Rugsveen, Micaela Petersson, Martin Holm
Förhinder: Lennart Nilsson, Mattias Nilsson

§ 51
Mötets öppnande
Ordföranden Claes hälsade alla välkomna.
§ 52
Justering av protokoll
Protokoll 2014.5 justerades och lades till handlingarna.
§ 53
Ekonomisk rapport
Camilla redogjorde för ekonomin, är tillfredställande. Racingskolan är slutrapporterad med
positivt resultat. Något tråkigare är att Karlshamns Miniracing Klubb och Höörs Bilklubb har
fortfarande inte betalt årsavgiften, trots påminnelser. De får en sist påminnelse.
§ 54
Rapport från förbundsårsmötet
Ett lugnt möte där valen flöt på som förväntat. Dessutom kände våra delegater att det var
intressanta ämnen som diskuterades i form av de mest angelägna utvecklingsområdena för
svensk bilsport. Kåge avtackades och valdes till hedersordförande i SBF. I år är det vi som har
budkavlen (Vägen till livet) det är en symbolik för trafiksäkerhet. Denna ska vandra runt i
distriktet på tävlingar, stora som små. Denna ska finnas i vårt distrikt fram till nästa
förbundsårsmöte.
§ 55
Ungdomsintegrering
Inbjudan är klar och skall skickas ut, anmälan till Södras mail. Nytt datum för planeringsmöte
är 27/5-14. Mattias o Viktor åker till Arlanda för konferens om ungdomsintegrering. Denna
information som delges där, ska vi sedan delge klubbarna i distriktet på våra kommande
träffar i juni.
§ 56
Rapport från tjejkvällen med Ramona
Micaela och Camilla närvarade på tjejkvällen. Det var ca 25 tjejer som lyssnade på föredraget.
Mötet var anpassat för tjejer med budskapet ”våga att satsa på sig själv”. Ramona var en
fantastisk föreläsare som många skulle bli inspirerad av att lyssna på.
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§ 57
Skrivelser
a) Banlicenser
Alf Nordin meddelar att MSCC banlicens är klar och att Ring Knutstorp är
godkänd för Rallycross.
b) Folkracebanor
Ann har bett om fakta kring folkracebanorna, Putte fått mailet och uppdrag att
svara Ann.
c) Ny medlem
Ny medlem, Föreningen South Swedish Rally, välkomnas i distriktet.
d) Limhamns MK
Bestrider fakturan om årsavgiften till distriktet. Vi har svarat med förklaring om
vårt årsbrytdatum. De har nu betalt.
e) G2
Åke Ljung från SBFs miljökommitté har sänt ett mail om att observera att G2
samt att miljöcertifiering synliggörs på hemsidan. Börje får i uppdrag att skicka
rätt information till webmaster så vi är uppdaterade.
§ 58
Framkommande
















På förekommen anledning diskuterades CL- kurser och möten. Hur görs kurser och
möten mer effektiva? Hur länge ska en kurs vara? Är det rätt att börja med lunch till
lunch? Här är det ju fördel att man slipper en övernattning mellan fredag till lördag.
Det blir mera lättillgängligt. Viktigt att anpassa efter målgruppen. Claes tar upp dessa
frågor på nästkommande möte i distriktsordförandegruppen (DOG).
Claes rapporterade från tel.möte i distriktsordförandegruppen (DOG) Ett fysiskt möte
med FS (förbundsstyrelsen) planeras innan midsommar. DOG (Lasse J, Gotland)
kollar på nytt bolag att ha telefonmöte via då det varit stor problematik när det behövs
vara mer än 12 deltagare. Önskemål att allmänt kursmaterial ligger på hemsidan så
alla har samma material.
Off Road - Mats Skarped har varit i Danmark och tävlat. En ny tävlingsgren
presenterades där vilket ledde till att Claes senare närvarade vid ett telefonmöte med
representanter från Offroadutskottet samt vår SGA Håkan där denna tävlingsgren
diskuterades. Det som framkom var att man ska kolla hur man kan genomföra detta i
vårt distrikt med säkerheten i första rum.
Miljö, Börje har varit på flera arrangemang, vilka avrapporterats till faddern.
Vip-kort - alla är klara och Janina på SBF har skickat ut till de 12 vi har valt.
Vip-kort - en skrivelse har inkommit till SBF om hur vi valt en av de som fått Vipkort. Då brevet inte var signerat mer än med Niclas så kan vi inte svara vederbörande
om vårt val.
Lotta Hansen från Laholms MK har kontaktat oss med anledning av en tidningsartikel
om Laholms MK. Vi behandlar ärendet, samt stödjer Laholms MK i de felaktigheter
som publicerats.
Profilkläder - då var det dags att beställa Pikétröja med Södras logga på, Micaela
mailar alla förtroendevalda om att maila sin storlek till Magnus.
Logga – vi kommer skicka ut ett brev till våra klubbar om att vår logga är den som vi
alltid haft, d.v.s. ej Svensk Bilsports logga.
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Vi har fel adress på SBF:s hemsida. Micaela mailar kansliet och ber de ändra till vår
rätta adress.
Missförstånd på Södras hemsida. Då mellanrummet mellan våra kontaktuppgifter är
litet kan det oftast missuppfattas och medlemmar ringer fel person. Micaela meddelar
webmaster.
Förarkontaktgrupp - rally har ett bra exempel och ger detta tips vidare till övriga
sportgrenarna.
Arkivlokal - vi måste finna en ny lokal. Kolla med Sam hur mycket arkivmaterial som
finns nu.
Ljudmätning, diskuterade om mätmetoden och åtgärder.

§ 59
Nästa möte
Tisdagen den 27/5 2014 kl 18,15 ang. ungdomsintegrering samt ordinarie styrelsemöte den
17/6 kl 18,00 i Hjärup
§ 60
Mötets avslutande:
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Micaela Petersson

Claes-Göran Elofsson

