PROTOKOLL nr 14 2021
Styrelsemöte
Bollnäs, kl 10.00 – 12.00
2021-02-21

Närvarande:
Elinore Selldén, Urban Larsson, Susanne Jonsson, Martin Hedberg, Jan Olov Nyman,
Annsofie Wikström samt Karina Nilsson.
Övriga: Annsofie Carlson

§1

Mötets öppnande

Elinore förklarar styrelsemötet öppnat.

§2

Godkännande av dagordning

Vi beslutar att godkänna dagordningen.

§3

Föregående mötesprotokoll

Protokoll nr 13, 2021-01-28, styrelsemöte.
Vi beslutar att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§4

Kvarstående arbeten

Arbetet med hemsidan får vi komma igång med efter årsmötet. Karina, Martin, Annsofie och
Urban Jonsson ingår i arbetsgruppen.

§5

Ekonomi

Susanne redovisar de aktuella siffrorna. Hur ska gör vi med de klubbar som ej betalar sin avgift.
Vi har försökt på alla sätt att få kontakt med rätt personer. Vi har tidigare bestämt att om man
ej betalar avgift, så får man inga tävlingstillstånd. Kan vi ta ut någon administrativ avgift till de
som inte betalar. Vi skickar ut meddelande till de klubbar som inte har betalt sin avgift. Om de
ej betalar före 28/2, så kommer vi att ta ut en påminnelseavgift. Vi skriver också med att
tävling- och träningstillstånd kommer ej att beviljas vid utebliven avgift.

§6

Inkommande post

- Skrivelse från motorarenorna. Vi följer myndigheternas rekommendationer vid
tillståndsgivning.

§ 7 Rapporter och uppkomna frågor
a) DOG-gruppen:
Inget möte i DOG gruppen, men har varit ett extra möte med delegaterna till det extra
förbundsmöte. Syftet med mötet var att diskutera möjliga kandidater till förbundsstyrelsen,
framförallt till interimsstyrelsen. En del personer kommer att tillfrågas. Nytt möte på torsdag
den 25/2.
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b) Förbundsstyrelsen – extra förbundsmöte:
Det blir den 14/3 och det är delegaterna för 2020 som närvarar.
c) Verksamhetsberättelsen, motioner och prop:
- Vi har fått in synpunkter på verksamhetsberättelsen. Bilsportsgalan var i Sandviken
2020-01-18. Sandvikens MK var medarrangörer. Detta borde ha stått i verksamhetsberättelsen.
- Vi diskuterar propositionen återigen. Det har framkommit synpunkter på denna. Vissa av de
ändringar som är på förslag strider mot Riksidrottsförbundets stadgar. Vi tar upp detta på
årsmötet och föreslår avslag.
- Vi diskuterar återigen motion nr 4 om arvoden till förbundsstyrelsen. Om man ska sitta i
förbundsstyrelsen så krävs det en hel del ideellt arbete. Har man råd som heltidsarbetande,
att kanske vara tvungen att ta tjänstledigt 20%, för att ta på sig ett uppdrag utan ersättning.
d) SDF-bidrag för Dalarna
Bidraget ska sökas senast 28/2 varje år. Den behöver inte skrivas under av firmatecknare. Det är
skilda regelverk och ansökningstider för SISU Dalarna, Gävleborg och Uppland. Vi beslutar att
ansvaret för detta ligger på utbildningssamordnaren.

§8

Övriga frågor

- Vi har fått in indikationer på att det sker träning utan tillstånd. Vi utreder detta vidare.

§9

Nästa möte

Det konstituerande styrelsemötet den 21/2.

§ 10

Mötets avslutande

Elinore tackar för mötet.

Elinore Selldén
Ordförande

Karina Nilsson
Sekreterare
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