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SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET
Protokoll Södra BF 2014.7 fört vid möte med styrelsen för Södra BF
tisdag 2014-06-17 i Hjärup.
Närvarande: Claes Elofsson, Viktor Ranggren, Camilla Möller,
Magnus Rugsveen, Mattias Nilsson, Martin Johansson
Förhinder: Lennart Nilsson, Monica Möller, Micaela Petersson, Martin Holm

§ 61
Mötets öppnande
Ordföranden Claes hälsade alla välkomna.
§ 62
Justering av protokoll
Protokoll 2014.6 justerades och lades till handlingarna.
§ 63 Hemsida/Facebook
Vår webbmaster Martin förklarade att orsaken till att publiceringen av resultatlistor mm dröjer
grundar sig på att materialet som ska läggas upp helt enkelt har inte kommit honom till handa.
Martin kontaktar Micaela angående admin på Södras facebook sida.
Sedan diskuterades hur länge dokument ska sparas då det mesta är digitalt. Beslöts att
resultatlistor sparas i 3 år sen går det vidare till bilsportsarvet. Slutliga DM- och Cuptabeller
och styrelseprotokoll sparas i 10 år.
Beslöts påbörja att samla information och material till filmer för en framtida youtube-kanal.
Här erbjuds exv. möjlighet för SGA att berätta om och samla in klipp från olika arrangemang
i sin sportgren. Materialet skickar sedan SGA till Martin. Vi börjar att med gemensamma
ansträngningar samla häftiga klipp för att göra en typ av promotionvideo för och om Södras
verksamhet. Martin gör en informationstext (förslag) om detta, f.v.b. till Micaela.
§ 64
Ekonomisk rapport
Camilla redogjorde för ekonomin, som är tillfredställande. Det har inhandlats en ljudmätare
och beslut togs om att handla in ytterligare en projektor, en alkomätare samt en ljudmätare.
§ 65
Distriktsordförandegruppens (DOG) möte
Claes redogjorde för avhandlat DOG-möte med diskussioner om bland annat ljud, framtida
distriktsindelning, gemensamma studiemateriel mm. Förbundsordförande Kenneth Thorén
deltog också. Han passade på att tacka distrikten/delegaterna för förtroendet han fått att leda
SBF, ett uppdrag som han åtar sig med största ödmjukhet och högsta ambition. Aktuellt är
bl.a. att ta fram en policy angående uttalande som förtroendevald. En tvådagars DOGkonferens planeras under senhösten.
§66
SSR
Bordlades då Marin Holm inte var närvarande.
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§ 67
Ungdomsintegrering
Beslöts maila ut ny information till klubbarna. Planera ett specifikt möte för detta. Viktor
pratar med SBF:s Ungdomsgrupp angående ett ev. framtida ungdomsforum i Södra.
§ 57
Skrivelser
Årsmöteshandlingarna från Blekinges idrottsförbund.
Inkommit mail från Per-Arne Håkansson (politiker) angående bilsport & samhälle. Han vill
gärna träffa oss för att informera sig. Styrelsen ställer sig positiv till detta och gav Claes o
Magnus i uppdrag att representera. Claes kontaktar honom för mötesdag.
§ 69
Framkommande










Claes redogjorde för KAK/S Motorsports årsmöte.
Styrelsen har tagit del av informativa rapporter från vår miljörådgivare.
Claes rapporterade från möte med SRIF
Camilla informerade om mail/skrivelse Laholms MK och SGA karting
Möte i Folkracekommittén kommer hållas den 18/6
Magnus informerade om lite Drifting i distriktet.
DM medaljer till RB, Micaela pratar med SGA.
Förslag att inhandla ett ’Södra Bf-tält’ att utnyttjas vid tävlingar, mässor, motorshower
etc. Magnus kollar upp priser på detta samt profilkläder.

§ 70
Nästa möte
Tisdagen den 19/8 2014 kl 18.00 i Tomelilla
§ 71
Mötets avslutande:
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Viktor Ranggren

Claes-Göran Elofsson

