
§§ 1 Mötets öppnande

MM hälsar alla hjärtligt välkomna.

§§ 2 Föregående protokoll

Protokoll 2022.13 godkändes.

§§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställdes och godkändes.

§§ 4 Ekonomi/Budget

Ekonomin är god. Faktura från hyrbilsföretag, ok. Efter årsmötet, ska den nya styrelsen titta på hur vi ska

kunna ”Investera i framtiden”. SRIF har betalt sin avgift till Södra.

§§ 5 Styrelsens planering

A-licens från Hyllinge. Ok, LS skickar till licensavd.Bilcross har vi inte haft med tidigare. Finns nu med på
hemsidan, med hänvisning till styrelsen. Rebecca Lennartsson och Mats Olsson (folkracekommitten)
kommer att höra om de hittar någon som är intresserad att vara med i sportgrenskommitten för bilcross.

JP har följande förslag som vi ska jobba med efter konferens och årsmöte.

1. Uppvaktningar bara aktiva som är förtroendevalda,
Blomma (200-250 kr) innan jul som tack för arbetsinsats för Södra distrikt under året.
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Sista uppvaktning när förtroendevald avslutar sitt uppdrag, som var minst 1 år.
Ta bort alla uppvaktningar efter att förtroendevald har avslutat sitt uppdrag.
Beslut fattat att godkänna JP:s förslag, med tillägget att vid födelsedagar endast uppvakta jämna sådana.

2. Adjungerad - Carina Månsson, som hjälp med mer professionellt och tydlig formulering av regler,
instruktioner, skrivningar, reklam, hemsida etc.
Carina behöver inte vara på styrelsemöte, material skickas till henne på mejl 1-2 veckor för korrigering innan
publicering.
Efter att ha kontaktat Carina Månsson och frågat om hon är intresserad av uppdraget, så togs beslut att
tillsätta Carina Månsson som adjungerad.

3. Nyhetsbrev från styrelsen? Något att börja med?
Beslut att lämna denna fråga till nästa styrelse. Förslag att senaste protokollet ska ligga länkat på hemsidans
första sida.

4. Email jour dvs 1 månad har man jour där man svarar på mejl i info@sodrabf.se. 4 ledamöter dvs 3 gånger
per år varje, gäller ej ordförande, sekreterare, kassör.
Beslut om att lämna detta förslag till nästa styrelse.

5. Workshop istället för planeringsmöte till våren och 1 ordförandemöte (många av dessa möten gav inget
konstruktivt för sporten) med Workshop kan vi samla förtroendevalda, kanske representanter från klubbar
och jobba för att förbättra sporten i Södra.
Beslut om att ha Workshop vid behov. Ha ett SGA-möte med alla, där också utbildarna och tekniker ska vara
med. Detta möte ska vara strax efter årsmötet. Ha ett ordförandemöte, ett planeringsmöte, ytterligare
SGA-möte. Ha utbildning för SGA  och utbildare i att lägga anmälan i Idrottonline. För att få fler licensierade
funktionärer, så behövs utbildning. Beslut efter årsmötet om Södra Bf ska betala utbildningarna.

6. Jobba i grupp 2 personer från styrelsen för att organisera dessa fysiska möten.
Beslut om att lämna detta förslag till nästa styrelse.

7. Bilder på förtroendevalda på hemsidan.
Beslut om att detta skulle göras efter årsmötet.

8. Google Drive som ett enda ställe för all info som rör Södra BF. Alla lägger info där även Claes. Protokoll,
vita listor, loggor, info som tex förtjänsttecken, var och vem ska man beställa DM medaljer, etc.
Tillgänglig för styrelsen och Claes, men används aktivt, så slipper vi tusen mejl.
JP och MA kollar behörighet. Carina M kommer att få all text för redigering, innan den läggs in i Driven.

9. Utvärdering av BKS.
JP skickar ut mail till alla anmälda. Sker via Idrottonline.

All info ska skrivas ner, så underlättar vi för alla, det administrativa och minskar på vårt jobb. I Google Drive,
viss info öppet för SGA.
Carina M redigerar text innan den läggs in.

LS har skickat förslag till mötesdagar fram till årsmötet. PP vill ändra mötesdag till andra måndagen i
månaden. Ok från övriga i styrelsen. ”Inventering” av Södras material, var finns allt och framförallt, vad har
vi, behöver det rensas bland gamla pärmar mm, protokoll på hemsida, hur många år tillbaka? Efter årsmötet
kommer det att bestämmas när vi gör detta.
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Ny klubb i Södra, Audi Club Sport, har bytt från Stockholms Bf i maj 2022. LS har skrivit brev till dem och fått
mailadress och telefonnummer. Bilersättningen ändras från 18,50 kr/mil till 25,00 kr/mil. LN påpekade att
dokumentet för ”Redovisning av kursavgifter”, måste redigeras. Gäller även dokumentet ”Reseräkning”.

§§ 6 Styrelsens rapportering.

Styrelsen använder WhatsApp from 221214. Fungerar mycket bra. Många mail till LS o JP ang anmälningar
till BKS, både från folk som vill vara med och från SGA. LS, JP och MA kommer att titta på
anmälningssystemet i Idrottonline.  SGA folkrace har skickat ut till sina pristagare att de går gratis på
konferensen. Tydligare information till SGA måste ges. JP har skickat till Kurre om vilka sportgrenar vi kör
DM i Södra. LS skickat till RB utskottet om protokoll från bilsportkonferensen i nov, LS fått svar från Niklas
Wahlström RB utskottet, protokollet ej godkänt, rankinglistor finns hos grenkontakterna. Niklas ssriver att
han skickar så fort han har något klart.

§§ 7 SBF info

Nyhetsbrev 221209, mail från Västra 221212, pressmeddelande mail 221221, Annas brev 221222, röstlängd
221221, mail 230102 från Disa nytt datum för distriktsdialog 230110, pressmeddelande mail 230103

§§ 8 Sportgren/SGA

Oskar Olsson godkänd, via mail 221222, som representant i folkracekommitten. MM har kontaktat
valberedningen ang SGA karting. Tomas Olsson är ny säkerhetsrådgivare Arena, ska skrivas in på ”vita listan”
och på hemsidan.

§§ 9 Utbildning

Mail 230103 och 230110 med fråga om utbildning kartläsare rally.LS skickade vidare till SGA rally och
utbildningsansvarig rally, utbildningsansvarig har svarat berörda. Behövs uppdaterade utbildningskalendrar
för alla sportgrenarna. Ska läggas på hemsidan.

§§ 10 Inkommen post

Mail från TMK ang SGA E-sport.LS svarat TMK att det finns en och skickat frågan vidare till valberedningen
att de kontaktar SGA Virtuell och frågar om han tycker att det behövs två. MM meddelat valberedningen
ang ny SGA i karting. Mail från RF SISU Halland 221209. Mail från Martin Nilsson 221213 Rf SISU Skåne. Mail
från Formo 221219. Mail från Tomelilla MK ang miljöcertifiering, LS skickar vidare till Claes. Mail från Rf
221221. Rf SISU Skåne 221222, Mail från Claes med vidarebefordrade tack för uppvaktningen av
jubilarer.Mail HLMK 220106 ang årsmöte 230225.LS fått inbjudan till jubileumsfest, som LS bifogar när
inbjudan till årsmötet skickas ut. Mail från Mikael Olsson RB 230105, 230104.

§§ 11 Ärendebank

Är under kontroll.

§§ 12 Övrigt
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Inget att rapportera

§§ 13 Nästa möte

230213

§§ 14 Mötets avslutande

MM avslutade mötet.

Vid protokollet: Justeras

Liselott Schönström Magnus Månsson
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