Mötesprotokoll MNB SGA Rally
Plats: Östersund (Lugnvik)
Tid: 2017-02-06 kl18.00–20.30
Deltagare: Dan Hoff, Mats Wallin, Håkan Nilsson, Lars-Erik Söderström
§ 1 Mötets öppnade:- Danne öppnade mötet.
§2 Val av mötesordförande: Mats W valdes
§3 Val av mötessekreterare: L-E valdes
§4 Val av justerare: Håkan valdes
§5 Godkännande av kallelse: OK
§6 Fastställande av dagordning: OK
§7 Godkännande av föregående mötesprotokoll: OK
§8 Ev. Rapporter:
§9 Bordlagda punkter:
9.1 Möjlighet att skapa tävling för blandade ekipage med vagnbok enl. Övre Norra reglemente ”Racing special”.
Mats kollar intresse med Krokoms MK, Danne tar vid också mot JMK. Tas upp regelbundet i klubbarna
9.2 Godkända Domare och Tekniker och 2017 års tävlingar, Danne + L-E Lots nummer i listan.
- Dan har uppgiften att stämma av domare inför 2017 år säsong, tas vid på nästa möte inför kommande
tävlingar från sommar-höst-vinter 2017.
- 2017 års DM blir 8 tävlingar varav 6st räknas och minst 4 måste genomföras/startas
- Nyårsrundan 2017 kommer att ingå i 2018 års DM
9.3 Nya GrpH, lågt intresse från distriktet bevakas via Nedre norra(Tommy Westerlund) Danne följer upp.
§10 Nya punkter:
10.1 Bilsportskonferens inom distriktet 2017 Januari? Konferensen är struken.
10.2 Årsmöte Distriktet, priser till DM? Danne har fixat och tas med tillsammans med avprickningslista till Ö-vik,
Danne deltar från SGA i Ö-vik.
10.3 Domarutbildning 8/4 i Östersund för distriktet alla bilsportsgrenar
10.4 Prissättning startavgifter beroende på när man anmäler sig, bra att ta upp dialog att ge en ”Morot” för de
som anmäler sig tidigt. Behov ge det info och förslag till klubbar.
10.5 Inbjudan Örnskölden, inbjudan ser konstig ut Danne tar det med tävlingsledningen omgående.
10.6 SGA träff Bilsportsförbundet (Arlanda) 18-19/3 Danne deltar
§11 Övriga frågor:
- Vid årsmötet ta upp och säkra att bilsportskonferens genomförs för att kunna ha bra dialog med respektive
sportgren och klubbar/aktiva
§12 Nästa möte:
- 2017-04-03 18.00 Lokal enligt ESO SFSM
Justerare:

----------------------------------Håkan Nilsson

