SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET
Protokoll styrelsemöte 2015.6
Telefonmöte 24/3-15 kl 20,00
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Claes-G Elofsson
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Micaela Petersson

Sekr

Camilla Möller

Kassör

Viktor Ranggren
Magnus Rugsveen
Lennart Nielsen
Mattias Nilsson
Jens Claeson §52

§ 48 Mötets öppnande
Claes öppnar mötet och hälsade alla välkomna.
§ 49 Föregående mötesprotokoll
Godkändes och lades till handlingar.
§ 50 Ekonomi
Camilla informerar kortfattat om dagsläget.
§ 51 Hedersordförande Lennart Nilsson
Begravningen kommer ske den 1 april, Claes ordnar begravningsblomma. Beslöts att vi dessutom
skänker bidrag till Cancerfonden. Claes kommer gå på begravningen.
§ 52 Konferens Syd
Jens rapporterar om hur läget ser ut inför kommande år. Det har inkommit offerter från flera
konferensanläggningar. Jens och Camilla kommer kontrollera och utvärdera de olika alternativen.
Uppföljning sker på nästa styrelsemöte.
§ 53 Ungdomskickoff
Rapport från Viktor, en mycket positiv rapport. Det var både roliga lekar på Boda Borg och dels
praktisk utbildning i form av HLR kurs och föreningslära. Nu börjar planeringen till kommande träffar
mm. Ungdomsgruppen kommer träffas under kommande veckan.
§ 54 Ungdomsintegrering
Träffarna fortlöper och det är mycket positivt. Några orter kvar för andra träffen. Nordvästra delen
har nu haft sin 3:e träff och bokat upp för den 4:e. Dessvärre har det framkommit att Josefin från FS
inte längre ska ansvara för det. Nu kommer SBFs ungdomsgruppen sköta det. Claes lyfter fram detta
faktum vid nästkommande DOG-möte.

§ 55 SGA Lådbilar
Skrivelse inkommit från Torgny Wallin om intresse att bli SGA inom lådbil. Beslöts att bjuda in Torgny
till vårt kommande möte för mer information.
§ 56 Rallybilshomologerare
Lennart informerar om att vi äntligen hittat en ny homologerare för ’vanliga’ rallybil, nämligen Gert
Andersson, Kristianstads MK. Tommy Book fortsätter som homologerare med inriktning på historiska
bilar. Vi meddelar Tekniska kommittén om vårt beslut.
§ 57 Förbundsmötet 19 april
Våra delegater har bokat ankomst på fredagskvällen. Alla handlingarna från oss till SBF är inskickade.
När delegaterna får handlingarna för mötet, tar vi ett kort möte per telefon. Claes kallar.
§ 58 Riksidrottsmötet 30 maj
Arrangeras i Helsingborg och Skåneidrotten bjuder 2 från varje specialdistriktsförbund (SDF).
§ 59 Hemsidan
Claes och Micaela har träffat webmaster Martin. Vi diskuterade hemsidan i allmänhet och gick i
synnerhet igenom punkter som behöver uppdateras. Micaela ska påminna SGA att skicka in material
till sina resp. sportgrensflikar på hemsidan.
§ 60 Framkommande/inkomna mail och skrivelser
VIP-korten, lista med de personer som ska tilldelas VIP-kort skickar Micaela till SBF.
Det har inkommit ett protokollsutdrag från FS om vår förfrågan om att göra ett enklare insteg till
rallycrossen genom att köra rallycross 2150 på folkracebanor under en testperiod. I protokollsutdraget
framgår det att FS har begärt remissutlåtande från Folkraceutskottet, Rallycrossutskottet samt
Banbesiktningskommittén, innan man fattar slutgiltigt beslut.
Inkommet mail från SBF med en generell fråga om distriktsstadgar contra RF’s normalstadgar. Alla
kollar igenom och meddelar Claes om något föranleder ändring.
Inbjudan till Säkerhets/Räddningskurs om elbilar genom Räddningstjänsten I Hultsfred. Tomas Olsson
deltar för distriktets räkning.
Klubbutbildare, Micaela skickar ut en intresseförfrågan till våra klubbar om de vill att vi arrangerar en
klubbutbildarutbildning genom i samarbete med SISU.
Inkommen inbjudan till SRIFs årsmöte den 29/3-15. Conny, Magnus och Viktor närvarar.
Magnus rapporterar att Racingskolan följer planeringen och i dagsläget är 26 st anmälda.
Magnus informerar att det avhållits teknikerkurs racing (steg 2-4) med bra uppslutning.
Fredrik Jarnerup har meddelat att han vill avgå som SGA vid kommande årsskifte. Micaela får i
uppdrag att kontakta Fredrik och även Kai för att finna ny lämplig person.
Camilla belyste problemet med att vi endast har 2 LCD-projektorer i distriktet. Ny projektor bör
inhandlas som lämpligtvis placeras i Hässleholms-trakten.

Viktor informerade om att Tomas vill hålla en säkerhetsdag för våra klubbar. Vi ser positivt på en
sådan utbildning. Vi uppmanar Tomas att inkomma med en budget.
§ 61 Ärendebanken
Viktor läser igenom gamla protokoll och ’återupplivar’ vår ärendebank.
§ 62 Nästa möte
14/4-2015 på Ring Knutstorp kl 18,00
§ 63 Mötets avslutning
Claes tackar för ett synnerligen effektivt möte.
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