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§ 55 Mötet öppnas
Claes öppnar mötet och hälsar Martin och Christian samt övriga i styrelsen välkomna.
§ 56 Föregående protokoll
Protokoll 2017.04 godkänns och läggs till handlingarna.
§ 57 Bilsportkonferens Syd
Jeanette och Emma har gjort en enkät med frågor som ska skickas ut till alla som var
på Bilsportkonferens Syd 2017 inför planeringen av konferensen 2018. Styrelsen
godkände förslaget efter några mindre korrigeringar.
§ 58 Ekonomi/budget
Förlag att vid avanmälan till kurser och dylikt ska det utgå en administrationsavgift
eftersom det blir en kostnad att hantera det här. Vi tar upp frågan och diskuterar
vidare vid nästkommande styrelsemöte.
Förslag på policy för anmälan/avanmälan ska göras. Pernilla handlägger.
§ 59 Styrelsens rapporter
Lennart informerar om Teknikermöte i Hörby i maj.
Claes informerar om DOG-mötet den 7 maj 2017.
Jeanette och Börje har besökt 5 olika evenemang som miljörådgivare.
§ 60 Styrelsearbete – planering
Ligger i hela protokollet.
§ 61 SBF-information
Den 2-8 juli 2018 är det SM-vecka i Helsingborg. Önskvärt är att det arrangeras så lite
tävlingar som möjligt i Södra distriktet den veckan.
§ 62 DF-information/kommunikation

Styrelsen beslutar att prenumerera på några ex av Bilsport Rally och Racing då
gratisexemplaren från SBF har utgått.
Mail inkommit från SBF, Kurre med uppmaning att uppdatera våra stadgar i relation till
SBF’s beslutade stadgeändring på förbundsårsmötet. Claes handlägger.
Claes informerar om distriktsidrottmötet (DIM) för Hallands IF som var i Varberg.
§ 63 Klubbutveckling med ungdomsintegrering
Beslöts att ha separata arbetsmöten för att helt fokusera på denna fråga.
Målsättningen är att kontakta klubbarna i höst för nysatsning av klubbutveckling med
ungdomsintegrering.
§ 64 Sportgren/SGA
Folkrace: Fråga om hur lång tid ska det ta att få sin licens uppklassad (till A-licens).
Claes drog gången vid uppklassning. Klubb/sökande lämnar ansökan till Södras
styrelse, Södra styrelse tar beslut, för eller emot. Om ansökan tillstyrks av styrelsen
skickas den därefter till SBF för handläggning.
Christian och Martin upplever att de har fått bra kritik för sina roller som SGA resp.
assisterande.
Vagnböcker till folkracebilar, en procedur som i dagsläget tar lång tid att få fram för
vagnboksutfärdaren. Beslutades att Södra tar hem/lagrar ett antal vagnböcker och
sen faktureras dessa till rätt person/klubb.
FR-utskottet bjuder in till två SGA-möten under året. På ett av mötena deltar SGA, ass.
SGA och FR-tekniker från distriktet resp. det andra mötet där SGA och FR-tekniker
representerar.
Rebecka Sjöstedt, Kristianstad Folkraceklubb är av distriktet godkänd utbildare i FR
steg 3.
Södra medger generellt inte arvoden för kursledare, men enligt Martin o Christian
förekommer detta i några distrikt, där arvodena rent nivåmässigt avsevärt skiljer sig åt.
Martin och Christian fick till uppgift att inhämta mer information om detta och Claes
kollar på sitt håll genom distriktsordförandena. Frågan bordläggs tills mer information
inhämtats.
Folkrace vill även, om det går, höja priset på kursavgiften för förarlicensutbildning.
Frågan bordläggs tillsvidare.
Dragracing – besiktningsprotokoll för onsdagsträning – Södras logga och Svensk
Bilsport ska läggas in på protokollet samt datum, därefter godkänner styrelsen dem.
Pernilla handlägger.
SHRA Malmö ska arrangera Streetracing i Staffanstorp den 3 juni 2017.
Lennart informerade om varför SGA i Rally beslutat sluta.
§ 65 Utbildning
Pedagogikkurs måndag 15 maj 2017 i Hässleholm.
Lots/Anmälningssystem 1 juni 2017.
§ 66 Idrott online/LOTS
Mattias tycker att det fungerar bra, betydligt bättre än förra året.

§ 67 Inkommen post/skrivelser/framkommande
Johan Roxlin, MSCC ansöker om TL A-licens. Godkänns.
Tobias Groth, Kristianstad Karting klubb ansöker TL A-licens. Bordläggs, måste ha mer
information.
§ 68 Ärendebank
Se dropbox
§ 69 Nästa möte
13 juni hos Claes, Hjärup
§ 70 Mötets avslutning
Claes avslutar mötet
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