SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET
Protokoll 2017.3
Måndagen den 13/3 2017 kl. 19.30
Telefonmöte
Kallade:

Claes-G Elofsson

Ordf.

Pernilla Grahn

Sekr.

Viktor Ranggren
Mattias Nilsson
Lennart Nielsen
Jeanette Karlsson

Förhinder:

Emma Palo

adj. Ungdom

Camilla Möller

Kassör

§ 23 Mötet öppnas
Claes öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§ 24 Föregående protokoll
Det är fel nummerserie på protokollen, ändrar på protokollen. Det börjar med nr 1 för
varje år.
§ 25 Årsmöte 2016/Bilsportkonferens Syd
Årsmötet som hölls i Simrishamn gick bra.
Claes lämnar ut intresseanmälan till konferensanläggningar inför Bilsportkonferens
Syd 2018.
§ 26 Ekonomi/budget
Bordläggs.
§ 27 Styrelsens rapporter
Claes informerar om dialogmöte med Skåneidrotten.
§ 28 Styrelsearbete – planering
Vi nominerar CG Larzon som ny ordförande till SBF valberedning samt omval för
avgående Annelie Lundmark och Mats Öberg. Claes handlägger.
Utveckling och uppdatering av anmälningssystemet – ett måste för att det ska fungera
som vi tänkt. Efter mer än ett års erfarenhet finner styrelsen att systemet måste
uppdateras (bl.a. p.g.a. ngt oprecisa initiala önskemål). Dessutom ser vi stor
utvecklingspotential i systemet. En enig styrelse tar beslut att vidareutveckla
anmälningssystemet efter ingiven offert. Claes handlägger.
Patrik Persson ersätter Mattias på förbundsmötet den 2/4-2017.

§ 29 SBF-information
Pernilla mailar ut de mail som kommer till info-adressen till övriga i styrelsen. Det
fungerar bra att göra så. Alla får information löpande.

§ 30 DF-information/kommunikation
Claes kommer att åka till Hallandsidrottens årsmöte och för att knyta kontakter för
kommande möten angående bidragsansökningar.
§ 31 Klubbutveckling med ungdomsintegrering
Emma skriver ihop en sammanfattning och utvärderingen från Kick-off som var i
helgen. Många nya personer och blandade sportgrenar.
Vi behöver dra igång och planera för att ha regionala möten med klubbarna. Mer prat
vid fysiskt möte.
§ 32 Sportgren/SGA
Förslag om ny tekniker i Folkrace har inkommit, Jerry Svensson, Hästveda FRC.
Styrelsen beslutar utse Jerry som tekniker i Folkrace.
§ 33 Utbildning
Vi planerar följande utbildningar:
Utbildning i LOTS av Mattias
Pedagogik
Domar-utbildning
Miljöutbildning i höst
Jeanette informerar om Miljörådgivarkonferensen som hon och Börje deltog på helgen
som gick.
§ 34 Idrott online/LOTS
Inkommit mail från Peter Olin om vi kan få fram funktionärer i en specifik sportgren. I
dagsläget går det tyvärr inte.
§ 35 Inkommen post/skrivelser/framkommande
Inget inkommit
§ 36 Ärendebank
Finns i Dropbox.
§ 37 Nästa möte
5 april i Näsum kl. 18.00, hos Jeanette.
§ 38 Mötets avslutning
Claes avslutar mötet

Vid protokollet:

Justeras:

Pernilla Grahn

Claes-Göran Elofsson

