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§ 71 Mötet öppnas
Claes öppnar mötet och hälsar Liselott och övriga i styrelsen välkomna.
§ 72 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkännes efter ett par mindre korrigeringar.
§ 73 Bilsportkonferens Syd
Diskussion om enkätresultaten. Prel. datum 13-14/1 eller 20-21/1. Extra insatt SGAmöte 6/8 för att diskutera ”Nya BS Syd 2018”. Alla SGA, kontaktpersoner och rådgivare
kallas till möte i Hässleholm/Hästveda kl 09.00-12.00, avslutas med lunch.
Styrelsemöte direkt efteråt, med avslut senast 16.00.
§ 74 Ekonomi/budget
Camilla har skickat ut balans- och resultatrapport för jan-maj 2017.
Claes har tittat på Sparbanken Skånes bidrag till föreningar. Vi behöver göra upp en 3årsplan för bidragsbehovet där vi kopplar integration, klubbutveckling och
Bilsportkonferens Syd. Claes handlägger.
Vårt nya bg måste knytas till LOTS, anmälningssystem, hemsida mm. Camilla
handlägger.
Förslag på policy för ersättningar/utbetalningar till förtroendevalda. Camilla
handlägger.
Tidigare förslag om avgift vid avanmälan vid kurser bordlägges vidare.
§ 75 Styrelsens rapporter
Lotta informerar om valberedningens arbete.
Viktor Ranggren meddelar att han avsäger sig omval vid nästkommande årsmöte.
§ 76 Styrelsearbete – planering
Påminnelse att sprida i våra klubbar att man kan ansöka om SBF’s silver/guld-rattar för
funktionärer.

§ 77 SBF-information
Vår nya Förbundstyrelsefadder Karin Leandersson bjuds in till augustimötet på Ring
Knutstorp.
Claes informerar om arbetet med ny VD på SBF.
Vidare diskussion om SM-veckan 2018 i Helsingborg.
Kurre, SBF kansli, har påpekat att vi behöver göra några mindre stadgeändringar.
§ 78 DF-information/kommunikation
Inget nytt.
§ 79 Klubbutveckling med ungdomsintegrering
När vi ’nystartar’ klubbutvecklingen är det viktigt att vi informerar om BS Syd.
Förslag för extra arbetsmöte om klubbutveckling. Bjud då även in ungdomsgruppen.
§ 80 Sportgren/SGA
Diskussion om att på ett eller annat sätt stötta Drifting på sin nuvarande nivå, samt
fundera på att utnämna en fadder och kontaktperson för Crosskart.
Magnus Rugsveen avsäger sig uppdraget som SGA för Racing.
Se även § 75.
§ 81 Utbildning
Pedagogikkursen, som arrangerades med föreläsare Christer Karlsson från
SISU/Skåneidrotten, var mycket bra.
Diskussion om hur kursen i bilsportsjuridik skall läggas upp. Claes ansvarig.
§ 82 Idrott online/LOTS
LOTS/anmälningssystem-kurs med ca 20 deltagare har genomförts med Mattias som
föreläsare o vår expert.
§ 83 Inkommen post/skrivelser/framkommande
A-licensansökan (TL) Christian Nilsson, SMK Helsingborg, tillstyrktes.
A-licensansökan (TL) Tobias Groth, Kristianstads KK tillstyrktes.
§ 84 Ärendebank
Se dropbox.
§ 85 Nästa möte
Extra insatt möte med förtroendevalda om Bilsportkonferens Syd söndag den 6/8 med
efterföljande styrelsemöte. Därefter ordinarie styrelsemöte 15 augusti på Ring
Knutstorp.
§ 86 Mötets avslutning
Claes avslutar mötet.
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