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adj. Ungdom

§ 39 Mötet öppnas
Claes öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§ 40 Föregående protokoll
Protokoll 1 och 2 har blivit mejlade. Godkänns och läggs till handlingarna.
§ 41 Årsmöte 2016/Bilsportkonferens Syd
Börja med inbjudan till BS Syd 2018. Fråga SGA om förslag till innehåll/aktiviteter för
BS Syd. Alla i styrelsen får till uppdrag att jobba med det här.
§ 42 Ekonomi/budget
Camilla har skickat ut balans- och resultatrapport för Q1.
Södra BF har konto hos Sparbanken Skåne.
Har uppdragits vår revisor Lennart Hoffert att göra ett gåvo-brev för aktierna i SSR.
Önneköps MK ska lägga ner sin förening och lämnar Svensk Bilsport.
Beslut att göra en policy till hur man ska förhålla sig vid kurser avseende betalning,
anmälning, avanmälan. Pernilla ansvarig.
§ 43 Styrelsens rapporter
Rapport om Förbundsmötet i helgen 1-2 april.
§ 44 Styrelsearbete – planering
Claes åker till Hallands Distriktsidrottsmöte i Varberg.
Önskemål Om Södra-id. Vi gör en inventering av ev. Södra-id jämfört med vita listan.
Mattias undersöker prisnivå.
Claes och Jeanette ska ha möte med Webmaster Martin om vår hemsida.
Jeanette informerade om när hon besökte FR-tävling i Laholm som miljörådgivare.

Genomgång av VIP-kort listan. Claes skickar upp den till kansliet SBF.
§ 45 SBF-information
Camilla, Mattias och Claes går igenom vita-listan vem som har A-licens.
Rally & Racing – Tina och Camilla önskar få prenumeration av tidningen. Godkändes av
mötet.
§ 46 DF-information/kommunikation
Pernilla och Claes var på möte hos SRIF för att diskutera och informera om
tillståndsavgiften för de s.k. onsdagsträningarna under 2017 och 2018.
§ 47 Klubbutveckling med ungdomsintegrering
Emma har skickat redogörelse från deras ungdomskickoff.
Regionala tillfällen/möten/träffar måste börjas igen. Integrering och ungdom är det
viktigaste från Region Skåne och vi i Södra vill få igång träffarna igen för utveckling av
kontakten mellan Södras styrelse och klubbarna och även mellan klubbarna över
bilsportsgrenarna.
§ 48 Sportgren/SGA
Rebecca Sjöstedt är godkänd funktionärsutbildare, steg 3 och 4 för Folkrace.
Patrik SGA Rally, har meddelat att han lämnar sitt uppdrag som SGA.
Till ny SGA för Bil Orientering utses Susann Holmberg.
Thomas Axelsson har lämnat önskemål om ID-handling för Södras tekniker i
Karting.(jämför § 44). Claes handlägger.
Inkommit förslag från Martin, Folkrace, avseende förarutbildning. Styrelsen beslutade
att bjuda in honom samt alla övriga nya i Folkrace till nästa möte för att diskutera
förslaget. Mattias kontaktar och bjuder in berörda.
§ 49 Utbildning
Datum för pedagogik-kurs v 20. Claes återkopplar till SISU för slutligt datum.
Kurs i Lots o anmälningssystem – läs vidare i § 50.
Bilsportjuridisk kurs – Domar/TL/tekniker. Datum ej fastställd.
§ 50 Idrott online/LOTS
Utbildning i Lots och Södras anmälningssystem kommer att ske torsdag 1/6 kl 18.00 i
Hässleholm. Vi skickar ut information till alla klubbar samt förtroendevalda att de
mailar in sina ev. frågor innan träffen. SGA inom distriktet ska kontakta sina utbildare
för det här tillfället. Pernilla handlägger.
§ 51 Inkommen post/skrivelser/framkommande
Facebook Södra BF – fråga SGA om de vill ha ansvaret för sin egen sportgren på
Facebook. Vi gör en utvärdering sedan. Pernilla ansvarig.
A-licensansökan från Max Dymling, MSCC, beviljas.
§ 52 Ärendebank
Finns i dropboxen

§ 53 Nästa möte
10 maj i Tomelilla
Beslut om att flytta fram planerade mötet den 14 aug till 15 aug.
§ 54 Mötets avslutning
Claes avslutar mötet.
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