Protokoll
Övre Norra Bilsportförbundet
Protokoll:
Datum:
Tid:
Plats:

Styrelsemöte nr 3/18
den 19/4 -18
1930
Telefonmöte

Närvarande:

Per-Åke Nilsson
Lars Åkerström
Benny Karlberg
Hans Aldenlöv, kansliet
Johan Haraldsson
Martin Dahlén, adj ungdom.

Ej närvarande

Thomas Fredriksson
Theres Thörnevall
Anna Öbrand

§ 2018.40.

Sammanträdets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och öppnar sammanträdet.

§ 2018.41.

Fastställande av dagordning
Dagordningen föredrogs ordföranden
Beslut: Styrelsen fastställer dagordningen

§ 2018.42.

Föregående protokoll
Beslut: Protokollet fastslogs och godkändes

§ 2018.43.

Uppföljning av fattade beslut
Två stycken beslut som anses behandlade och klara.
2018.14 – Beslut: Kansliet tar fram fadderskap enligt tidigare
indelning
2018.18 – Beslut: Per-Åke ska ringa in till Kjell Johanssons
efterlevande för att stämma av

§ 2018.44.

Info från ordföranden
Årsmöte SBF har genomgåtts. Mycket bra information gavs på
mötet.
Statistiken har inte ökat på totalen. Man gav information kring
GDPR.

Idrottslyftet finns det pengar att söka ifrån. Webshop för
profilkläder etc.
Försäkringar på tävlingsbilar. Bra föredrag på söndagen av en
innovatör från Karlstad.
§ 2018.45.

På gång
Klockorna är beställda
Utbildning i helgen, och Piteå den 12 maj FR.
Visitkort skickas ut till styrelsen.
SM-veckan i Skellefteå ska ha all heder, SVT öser beröm över
arrangemangen.
Boden och Luleå får SM-veckan 2020 och 2022.

§ 2018.46.

Ekonomi
Kassören ej närvarande, punkten utgår.

§ 2018.47.

Skrivelser och meddelanden
1. Info. från Cameron ang händelse på SM
2. Noteringar DOG-mötet i december & april.
3. SDF Norrbottens granskning av ÖNBF.
4. SMF Vännäs utträde från SBF
5. Thomas anmäld till NIF:s årsmöte.
6. Cameron skrivelse om alternativ spår.
8. Träningsförsäkringar gällande för klubbarna.
9. Rapport från TK utb i Piteå.
10. Ungdomssatsning - Anna.
Beslut: Styrelsen beslutar att hänskjuta detta till egen punkt vid
nästa möte.
11. VIF:s projektplaneringsutbildning
12. Lite anmälda till Isrixdagen.
13. Info från Kurre J om betalningen av medlems avg. Till SBF.
14. Karting reglementet.
15. Info om upptaktsmöte folkrace i Boden
16. Lars Schöden distriktsfunktionär.
Beslut: Styrelsen beslutar att intresserade av att bli
distriktsfunktionärer ska som tidigare beslutat gå 3 tävlingar som
adept till en rutinerad domare/kontrollant.
17. Påringningen om dåligt med att få kontakt med bl.a
styrelsen.
18. NEP Sweden.

§ 2018.48.

Befattningsbeskrivning SGA
Benny lyfter frågan om att informera SGA på fysiska styrelsemöte
om den befattningsbeskrivning som finns på ÖNBFs hemsida.
Beslut: Styrelsen beslutar att bjuda in SGAer till våra fysiska
möten.

§ 2018.49.

GDPR, hur påverkar det oss.
Information kring nya lagen som reglerar personregister.

§ 2018.50.

Utbildningshelg i Arvidsjaur
28 anmälda och vi kör utbildningen som tänkt.

§ 2018.51.

RAS och KA-regelverken
Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna de ändringar som
presenterats och att dessa ska publiceras.

§ 2018.52.

Övriga frågor
A) Teambuilding styrelsen
Theres, Anna, Per-Åke och Lars har pratat om att anordna en
teambuilding-utbildning för styrelsen.
Beslut: Styrelsen siktar på att arrangera detta till hösten.
B) Adjungerad ungdom i styrelsen
Beslut: Styrelsen beslutar att man ska jobba fram en adjungerad
ungdom till styrelsen.
C) Kjell Johanssons minnesfond
Per-Åke har pratat med Kjell Johanssons familj angående syftet
med fonden.
D) Vagnsböcker FR
Det har varit svårt att få tag i vagnsböcker i Folkrace.

§ 2018.53.

Nästa möte
Telefonmöte, 17 maj, kl 19.12

§ 2018.54.

Avslutning
Ordförande tackar för dagens möte och avslutar mötet.

Protokollförare

Justeras

_____________________
Johan Haraldsson
Sekreterare

_____________________
Per-Åke Nilsson
Ordförande

