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

Styrelsemöte nr 4/18
den 17/5 2018
1912
Telefonmöte

Närvarande:

Per-Åke Nilsson
Benny Karlberg
Johan Haraldsson
Lars Åkerström
Theres Thörnevall
Thomas Fredriksson
Hans Aldenlöv, kansliet
Adj.ungdom Martin Dahlén
Anna Öbrand(del av mötet)

§ 2018.55.

Mötets öppnande
Mötesdeltagare hälsas välkommen och mötet är öppnat.

§ 2018.56.

Fastställande av mötets dagordning
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 2018.57.

Föregående protokoll
Beslut: Styrelsen beslutade att fastställa föregående protokoll

§ 2018.58.

Uppföljning av fattade beslut
Inga beslut ligger kvar för behandling

§ 2018.59.

Info av ordförande
Ordförande har deltagit på teknikerutbildning som anordnades av Jan Forslund
och Fredrik Johansson. Brett deltagande från distriktet, och mycket väl
genomförd utbildning.

§ 2018.60.

På gång.
Klockorna har kommit och Hans har utbildat sig själv på dom.
Storuman har kommit igång och vill ansöka om miljöcertifikat.
Domartillsättningen har fungerat tämligen bra för folkrace.
Rallycross DM/FM kommer igång till helgen med Lycksele som startort.
Klubbarna är dålig på att administrera sina tillstånd och med betalningar.
Karting On Tour börjar i Skellefteå på söndag den 20 maj.

§ 2018.61.

Ekonomi

Alla föreningar är fakturerade gällande medlemsavgiften till ÖNBF, och tre
föreningar har inte betalat.
Även utbildningarna är fakturerade, dessa har genomförts enligt budget.
§ 2018.62.

Skrivelser och meddelanden
1. RMS årets förening i Robertsfors Kommun
2. Is rixdag 2019 13/4
3. Info om Virtuell Bilsport
4. Årsredovisningar
5. Uppstartsträffar folkrace info
6. Nya sättet att göra skadeanmälan
7. Utsedda tekniska kontrollanter RC och RAS
8. Info om nya ansökningstiden för RY till länsstyrelsen
Beslut: Styrelsen beslutar att denna info ska ut på hemsidan.
9. Arbetsbeskrivning förtroendevalda
10. Saknad avprickningslista från A-jaur
11. Anna N:s infobrev
12. Från NIF om att träffa föreningar
13. Enkätundersökning från Lisa Källberg
14. Plusgirot
Problem med att överföra medel från Plusgiro till Bankgiro. Föranleder att
titta över hurvida vi ska ha kvar plusgirot.
Beslut: Styrelsen beslutar att avsluta plusgirot och informera i samband med
höstkonferensen.
15. Vita listan och Kontakt personer

§ 2018.63.

Kjell Johanssons minnesfond
Per-Åke har skickat ut förslag till formulering på statuter för fonden.
Flera förslag diskuterades, ett förslag var att dela ut 5000 kr/år till de sökande
under de året.
Beslut: Styrelsen beslutar att PÅN tar fram fler skriftliga förslag till statuter, och
att målet är att ha ett färdigt koncept

§ 2018.64.

Anna Nordqvists besök i ÖNBF
Anna vill komma tillbaka och besöka Västerbotten i augusti/september.
Förslaget på ny version av stadgar för ÖNBF diskuterades med Anna.

§ 2018.65.

Utbildning Storuman
Storuman ska köra igång med folkrace den 7 juli. Föreningen har stort behov av
utbildning för funktionärer.
Beslut: Styrelsen beslutar att uppdra till Johan att anordna utbildning för
Storuman

§ 2018.66.

Ungdomssatsning.

Anna har skickat in ett förslag angående en ungdomssatsning på t.ex.
höstkonferensen. Förslag att söka pengar från Idrottslyftet till denna
ungdomssatsning.
Beslut: Styrelsen uppdrar till Anna och Martin att undersöka vidare och skapa ett
innehåll till ev. satsning.
§ 2018.67.

Adjungerade ungdomar
Inget nytt har framkommit i skrivande stund. Förslag att hänskjuta uppgiften till
valberedningen att leta reda på en kandidat.

§ 2018.68.

SGA till nästa fysiska styrelsemöte.
Förslaget är att bjuda Rally, Rallycross, Radiostyrd Bilsport och Folkrace.
Karting är reserv.
Beslut: Styrelsen beslutar att bjuda in dessa till nästa styrelsemöte. Lördag kväll
den 2/6 i Skellefteå blir styrelsemötet.

§ 2018.69.
A)

Övriga frågor.
ÖNBFs klockor
Kansliet vill köpa in väskor att förvara och transportera klockorna i.
Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna inköpet.

§ 2018.70.

Nästa möte
Fysiskt möte i Skellefteå den 2 juni klockan 1800

§ 2018.71.

Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Protokollförare

Justeras

_____________________
Johan Haraldsson
Sekreterare

_____________________
Per-Åke Nilsson
Ordförande

