SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET
Protokoll 2015.4
fört vid styrelsemöte i Södra BF
måndag den 9/2-15 kl. 18.00 i Hässleholm
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§ 32 Mötets öppnande
Claes öppnar mötet och hälsar alla välkomna och speciellt vår nya ungdomsgrupp.
§ 33 Föregående mötesprotokoll
Protokoll 2015.1 och 2015.2 justerades och lades till handlingarna medan protokoll 2015.3 bordlades
till nästa styrelsemöte.
§ 34 Ekonomi
Camilla förklarade hur vårt resultat för 2014 blev och presenterade förslag till 2015 års budget för oss.
Vi har ett bra resultat med tanke på den gedigna satsning på ungdomar som vi inlett under 2014
vilken vi kommer att fortsätta med under 2015. Detta innebär att vi kommer budgetera med
underskott på ca 28 kkr för 2015.
§ 35 Ungdomskickoff
Viktor tillsammans med Nathalie Petersson, Emma Ingemansson och Emma Palo är i full gång med
planeringarna för kickoffen. I dagsläget är alla platser fyllda och redan nu finns det 7 personer på
reservlistan. Viktor får i uppgift att skicka ut information om att vi har fullbokat, så inte fler anmäler
sig. Fantastisk skoj med detta intresse varför vi sonderar om vi kan göra någon mer träff under året.
Gruppen har arbetat fram en dagordning och schema för helgen samt gjort en preliminär
rumsindelning. Viktor får i uppgift att kontakta Tina för att beställa namnbrickor.
Magnus beställer Södras pikétröjor till Nathalie, Emma och Emma.

§ 36 Ungdomsintegrering
Då var vi igång och rapporten från de som avhållit träffar är att deltagarna ökar och efterfrågar fler
träffar. Vi ser direkt att samarbetet mellan klubbarna lokalt sett stärkts rejält.
Några positiva exempel är exv. att nytt datum satt i mars för Klippanregionen. Klubbarna i
Karlskronaregionen har inlett ett samarbete med SISU där en klubbutbildarutbildning till vecka 9.
Dessa klubbutbildare kan sedan utbilda sina medlemmar för D- respektive C-licenser.
Teknikerutbildningar är uppbokade i distriktet i folkrace både för C-licens och B-licenser.
Funktionärsutbyte mellan klubbarna är inlett.
§ 37 Årsmötet
Det man kan konstatera i dagsläget är att få klubbar anmält sig och tyvärr inte så många ungdomar.
Detta är något som vi måste fokusera mer på till kommande år. Vi inleder med fika 9,30. Därefter
förmöte 10,00 för förtroendevalda. Delegaterna inbjuds till lunch kl. 12,00 sen startar årsmötet kl.
13,00.
Vi kommer ha den del prisutdelningar i inledningen på mötet. Efter mötet är det lite fika.
Micaela kollar med Jan-Åke Helsingborgs KK att allt är okej.
Nästa årsmöte planerar vi att arrangera i egen regi, lördagen den 20/2-2016. Tid och plats meddelas
senare.
§ 38 Konferens syd
Summering av årets konferens kan man säga vara otroligt lyckad. Extra roligt med över 370 deltagare
på lördagsförmiddagen. Många uppskattade kvällens aktiviteter med både disco och ’kasedans’. Till
det negativa kan vi inräkna att inbjudan var något ostrukturerad och i viss mån svårläst, något som vi
kommer att fokusera på till nästa år att göra bättre. Sen kan vi effektivisera anmälan så det blir mer
lättarbetat för hotellet och för Camilla och Jens som tar emot på lördagen. Vi kommer därför att söka
efter alternativa anmälningssystem. Jens är i fullgång med offertförfrågan till 2016. Beslöts preliminärt
att 2016 års Bilsportkonferens Syd äger rum den 16-17 januari.
§ 39 Utbildningar
Efter att vi har summerat vad klubbarna önskar från oss i styrelsen så kommer vi nu jobba för att ta
fram klubbutbildningar för D- och C-licenser. Dessa klubbutbildningar kommer att bestå av en
pedagogisk utbildning genom SISU samt ett enkelt och bra utbildningsmaterial. Initialt tror vi en dag
(ev. kväll) i Blekinge och en i Skåne kan vara lämpligt, men ser vi större behov måste vi erbjuda fler
tillfällen.
All utbildning skall publiceras i kalendern. Micaela får i uppgift att påminna våra utbildare/kursledare
att alla kurser ska bokföras på Södra BF i SBFs kalender så alla kan söka till dem. Dessutom ska alla
utbildningar planeras genom SGA eller utbildningsansvarige för sportgrenen. Distriktet handlägger och
genomför genom SGA alla steg 3 och 4-utbildningar och förarutbildningar allt enligt den beslutade
utbildningsstrukturen (publicerad på hemsidan). Vidare ska alla inbjudningar skickas till webmaster så
vi kan marknadsföra utbildningarna.
§ 40 Framkommande
Sigge kommer sluta som tekniker i racing. Vi kommer behöva en ny så vi önskar förslag på lämplig
efterträdare.
Rallycross på folkracebanor- vi har fått in en trevlig skrivelse från Anders Åberg om att köra RC klass 4
(2150) i form av en cup på distriktets folkracebanor, som ett pilotprojekt att få in nya förare till
rallycross. Vi ser mycket positivt på detta och vidarebefordrar skrivelsen till Förbundsstyrelsen med
förfrågan om detta är möjligt, utan att det drabbar folkracearrangörerna ekonomiskt i form av höjda

kostnader för banlicenser mm. Från distriktets sida kommer inte ta ut någon högre avgift för detta
projekt.
Claes rapporterar från senaste mötet i distriktsordförandegruppen (DOG).
Camilla är inbjuden som föreläsare till Offroad-utbildningen i Näsum.
Magnus får i uppdrag at ordna nya namnbrickor till alla våra förtroendevalda.
Magnus informerar om att nu är allt klart med nästa Racingskola 28/3, samt tekniker kurs 28/3.
Magnus informerar om hur Carspect-samarbetet har gått.
Inkommen skrivelse från Hallands Idrottsförbund om årsmöte. Micaela kollar om någon från
hallandsklubbarna kan närvara.
Inkommen skrivelse från Hyllinge MS om deras årsmöte.
Inkommen skrivelse från Blekinge Idrottsförbunds årsmöte.
Vi har fått en skrivelse från Riksidrottsnämnden(RIN) om det beslut som fattats i det juridiska ärendet
ang. avstängning av en ansvarig ledare i Karting.
§ 41 Nästa möte
Förmötet i samband med årsmötet kl. 10,00. Fika från kl. 9,30.
§ 42 Mötets avslutning
Claes tackar för mötet samt önskar trevlig kväll.
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