SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET
Protokoll 2017.1
Måndagen den 2/2 2017 kl. 18. 00
Hässleholm
Måndagen den 13/2 2017 kl. 19.30
telefonmöte
Kallade:

Claes-G Elofsson

Ordf.

Camilla Möller

Kassör

Pernilla Grahn

Sekr.

Viktor Ranggren
Mattias Nilsson
Lennart Nielsen
Jeanette Karlsson
Emma Palo

adj. Ungdom

§ 1 Mötet öppnas
Claes öppnar mötet och hälsar alla välkomna till årets första möte.
§ 2 Föregående protokoll
Justerat och klart via mailrunda.
§ 3 Årsmöte 2016 – Södra BF
Genomgång av proposition och motioner vidarebefordrade från Svenska
Bilsportförbundet.
Stadgeändring från SBF – tillstyrker propositionen.
Arvode – Mellan Norrlands Bf – tillstyrker motionen. Camilla reserverar sig mot
beslutet.
Arvode – Stockholm Bf – avstyrker motionen.
SHRA Sundsvall – Drifting – avstyrker motionen.
SMK Nyköping – Rally, tre motioner – detta är en utskottsfråga - avstyrker alla tre.
Nedre Norra Bf – tillståndsansökan – avstyrker motionen.
Revisionsberättelsen ska revisorn skicka direkt till Tina. Camilla har originalet.
Genomgång av alla möteshandlingar och allt såg bra ut.
§ 4 Ekonomi/budget
Styrelsen beslutade att avsluta plusgirot snarast och skaffa bankgiro. Efter diskussion
enades vi om att vi kontaktar Sparbanken. Camilla ansvarig.
Ledamöterna ska tillsammans med kassör Camilla ge förslag på vilka resultatenheter vi
önskar i redovisningen.

Blev beslutat att Södra BF ska betala en faktura från SMK Hörby som varit en
tvistefråga ett bra tag.
Har fått en offert från MClip om uppdatering av anmälningssystemet. Styrelsen enades
att anta offerten. Claes meddelar MClip.
§ 5 Styrelsens rapporter
Hemsidan har inte fungerat de sista veckorna. Går inte att få fram information under
sportgrenarna. Jeanette har påpekat det för ca 2 veckor sedan men inte fått någon
respons från webmaster.
Claes bokar nytt möte med Skåneidrotten då förra mötet krockar med vårt
styrelsemöte 2/2.
Claes har varit på möte med gamla Götalandscupen, nu RX Syd. Blev beslutat att ett
nytt reglemente Bilcross ska köras på prov 1 år. Utvärdering görs efter säsongen slut.
Det här ska bara köras på folkrace-banor.
§ 6 Styrelsearbete – planering
Jeanette och Håkan representerar distriktet på Trelleborgs MK’s 90 års-jubileum den
25 februari.
§ 7 SBF-information
Monica Möller representerar SBF Förbundsstyrelse på Södras årsmöte.
§ 8 DF-information/kommunikation
Inbjudan till olika arrangemang inom distriktet kommer.
§ 9 Klubbutveckling med ungdomsintegrering
22 st anmälda till ungdomskickoffen.
§ 10 Sportgren/SGA
SGA Folkrace. Martin Isaksson utses som SGA och Christian Nilsson som ass SGA.
SGA Folkrace – tekniker – Vakant
RY SGA-träff 18-19/3, Patrik deltar.
DR SGA-träff 11-12/3, Pernilla deltar.
§ 11 Utbildning
Racingskolan kommer att hållas även 2017. Kommer att hållas 2 gånger 2017, vår och
höst.
Jeanette och Börje åker på Miljöforum 11-12 mars.
Utbildning av alla förtroendevalda på vita listan i vårt anmälningsprogram.
Utbildning/kurs av LoTS av Mattias under våren/sommaren.
§ 12 Idrott online/LoTS
Det är fortfarande några klubbar som inte har skickat in kompletta handlingar
(domarrapport mm) för 2016. De kommer inte att få tävlingstillstånd för 2017 innan
detta är åtgärdat.
§ 13 Inkommen post/skrivelser/framkommande

A-licens ansökan Oskar Olsson, SMK Helsingborg bifalles.
Genomgång av mötesdagarna, önskemål om telefonmöte mellan de fysiska mötena.
§ 14 Ärendebank
Bordläggs
§ 15 Nästa möte
Telefonmöte den 13/2 kl 19.30.
Årsmöte k.l 11.00 med förmöte kl. 09.00 den 18/2 i Simrishamn.
§ 16 Mötets avslutning
Claes avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Pernilla Grahn

Claes-Göran Elofsson

