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Viktor Ranggren
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Camilla Möller

Ordf.
Kassör
Sekr.

adj. Ungdom
FS-kontakt

§ 107Mötet öppnas
Claes öppnar mötet och hälsar Karin och övriga i styrelsen välkomna.
§ 108Föregående protokoll
Föregående protokoll har godkänts via mail.Läggs till handlingarna.
§109Bilsportkonferens Syd
Då flera av våra konferensanläggningsalternativ är uppbokade det förutbestämda
datumet 27/1, beslutas att viäven tar in offerter till 13 januari.Med ledning av
offertsammanställningen tar vi slutgiltigt beslut om plats och datum vid senare tillfälle.
Claes undersöker om det är möjligt att ta fram en liten pin eller medalj med 50årsjubileumsloggan.
§110 Ekonomi/budget
Genomgång av resultat- och balansrapport tom 2017.08. Vi har fått bidrag via
idrottslyftet, vilket kommer gå till ungdomsintegrering.
Pernilla undersöker lite nya möjligheter för hantering av ekonomin.
§ 111Styrelsens rapporter
Årsmötet 2018 anordnas av Hyllinge MS kl. 13.00 24/2 på Örenäs slott. Södra Bf fyller
40 år 2018. Diskussion om att bjuda in styrelsemedlemmar genom åren och ta fram
någon form av jubileumsminnesgåva. Claes ansvarig.
§112Styrelsearbete – planering
Planeringsmötet är flyttat till 24/10 och kommer vara i SMK Hörbys klubblokal.
Jeanette gör en inbjudan i anmälningssystemet och skickar ut.
Anders Åberg har en idé om talangutveckling i rally. Claes och Lennart bokar möte och
diskuterar vidare. Skulle denna idé gå att utveckla till all bilsport?
Claes informerar från senaste DOG-mötet.En viktig punkt var ett förslag om att ha
färre distrikt i SBF.

SRIF har problem med sitt föreningsutövande. Claes och Pernilla besöker dem och
undersöker situationen.
Ungdomsgruppen planerar en föreläsningskväll med middag under hösten.
§ 113SBF-information
Vår nya FS-kontaktperson Karin presenterar sig och informerar om SBF.
Ny VD tillträder 1/2 2018.
JohanFåhraeus är ny på kansliet och jobbar med idrottslyftet.
Om vi vill att någon sportgren eller händelse ska uppmärksammas av SBF, kan vi maila
det till Karin, så vidarebefordras det till mediaavdelningen.
§114DF-information/kommunikation
All DF-information kommer löpande på mailen. Jeanette kontrollerar om det går ut till
alla klubbar direkt.
§ 115Klubbutveckling med ungdomsintegrering.
Klubbutveckling med ungdomsintegrering fokuseras på ett tfnmöte 4/10,kl. 19.30, där
vi diskuterar upplägget och beslutar om datum/platser för höstens regionala träffar.
Till detta möte bjuds även ungdomsgruppen och Håkan Andersson in. Alla uppdaterar
sig på material och förslag som mailats ut vid tidigare tillfällen.
§ 116Sportgren/SGA
Patrik har återtagit sitt förtroendeuppdrag som SGA rally.
Styrelsen, tillsammans med valberedningen, arbetar vidare med förslag till SGA
crosskart, SGA drifting samt SGA racing.
Höstens SGA-konferenser äger rum i Stockholm den 14-15 oktobersamt den 21-22
oktober, Pernilla åker på dragracekonferens, Jeanette åker på miljökonferens, Thomas
Olsson och Roger ’Turbo’åker på säkerhetskonferens,Martin, Christian och Jerry åker
på folkracekonferens och Peter O deltar på RB-konferens.
§ 117Utbildning
Datum för utbildningar framöver
•
•
•

9 nov 18.00 Lots och Eewayi Hässleholm, Viktor bjuder in Smålands distrikt.
19 nov 09.00-16.00 Bilsportsjuridiki Knutstorp. Viktor undersöker lokal.
13, 14, 16 nov 18.30-21.00 Miljöutbildning i Karlshamn, Hörby, Klippan.

§ 118Idrott online/LOTS
Idrott online/LOTS fungerar bra, enligt Mattias. Närmare 200 tävlingsdatumansökningar har kommit in för 2018. Alla försenade ansökningar kommer fr.o.m. nu
att debiteras en förseningsavgift.
§ 119Inkommen post/skrivelser/framkommande
Milton Karlsson har deltagit på ett av ungdomsgruppens möten och kommer få en
förfrågan om han vill väljas in i ungdomsgruppen.
§ 120 Ärendebank
För information om ärendebanken, se DropBox.

§ 121Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är ett tfnmöte 18 oktober 20.00, förutom extramötet ang.
klubbutvecklingen den 4 oktober kl. 19.30. Tfnmöteti november ändras till den 15
november.
§ 122 Mötets avslutning
Claes avslutar mötet.
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