PROTOKOLL nr 11 2021
Styrelsemöte
Via Teams
2021-11-23, kl. 20.00 – 21.15

Närvarande:
Elinore Selldén, Urban Larsson, Susanne Jonsson, Martin Hedberg, Linda Lindblom Hedberg
samt Karina Nilsson.

§ 102 Mötets öppnande
Elinore förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 103 Godkännande av dagordning
Vi beslutar att godkänna dagordningen.

§ 104 Föregående mötesprotokoll
Protokoll nr 10, styrelsemöte 2021-10-25.
Vi beslutar att godkänna protokollen och lägga dessa till handlingarna.

§ 105 Kvarstående arbeten
SGA-träff
Vi avvaktar med detta.
Visitkort och profilkläder
Finns ett gammalt beslut att NNBF betalar halva priset på kläderna.
Elinore och Susanne kollar på detta. Sen går vi ut med den informationen till SGA.
Visitkort känns onödigt.

§ 106 Ekonomi
Susanne redovisar de aktuella siffrorna. Det börjar komma in tillståndsavgifter.

§ 107 Inkommande post och skrivelser
Inget speciellt nu.

§ 108 Rapporter och uppkomna frågor
a) Rapporter från SGA och Rådgivare:
Vi återkommer med det.
b) Rapport från Bilsportskonferensen
Trevlig och intressant konferens. God stämning. Framåtanda.
Enades att bilda ett distriktsråd för ordförande i distrikten. 4 st sammankallande.
Ej månatliga möten.
c) Julbord
Vi funderar om vi ska ställa in detta på grund av för få deltagare. Vi avvaktar besked om vi får
betala.
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d) Årsmötet
Den 20 februari. Verksamhetsberättelserna från SGA ska vara inlämnade till styrelsen senast
den 15/1. Motioner ska också vara inne den 15/1.
e) Information till klubbar
Vi gör ett utskick med information om Bilsportskonferensen, datum för motioner, årsmötet i
Bollnäs den 20/2, önska god jul m.m.

§ 109 Miljö
Inget speciellt.

§ 110 Utbildning
Södermanland/Västmanlands BF arrangerar en kurs för tävlingsledare och domare. Vi har fått
frågan om vi betalar för utbildningen. Om man är aktiv domare i vårt distrikt, så betalar vi för
kursen och betalar ut milersättning. Vi betalar ingen övernattning.

§ 111 Övriga frågor
Vi behöver en ny SGA i rally. Vi försöker hitta någon yngre kandidat.
Vi har fått reglemente för DM i rally 2022 för påseende och vi har inga synpunkter.
Fått fråga om pedagogik kurs. Vi får kolla med SISU om de har någon.

§ 112 Nästa möte
Inget styrelsemöte den 27/11. Möte via Teams den 19/12, 19.00.

§ 113 Mötets avslutande
Elinore tackar för mötet.

Elinore Selldén
Ordförande

Karina Nilsson
Sekreterare
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