PROTOKOLL nr 12 2021
Styrelsemöte
Via Teams
2021-12-19, kl. 19.00 – 20.00

Närvarande:
Elinore Selldén, Urban Larsson, Susanne Jonsson, Linda Lindblom Hedberg, Martin Hedberg
samt Karina Nilsson.
Övriga: Marie Lund, Linnea Lindberg

§ 114 Mötets öppnande
Elinore förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 115 Godkännande av dagordning
Vi beslutar att godkänna dagordningen.

§ 116 Föregående mötesprotokoll
Protokoll nr 11, styrelsemöte 2021-11-23
Vi beslutar att godkänna protokollen och lägga dessa till handlingarna.

§ 117 Kvarstående arbeten
SGA-träff
Elinore har pratat med Mellannorrland om en gemensam SGA träff. Deras ordförande ska ta det
med sin styrelse. Det finns intresse.
Profilkläder
Elinore och Susanne kollar vidare på detta.
SGA-Rally
Ingen som direkt är intresserad. Vi fortsätter med rekryteringsarbetet.
Kurs i pedagogik
Vi får hålla utkik. Linnea får kolla vidare om hon hittar något intressant.

§ 118 Ekonomi
Susanne redovisar de aktuella siffrorna. Det finns fortfarande några klubbar som ej betalat
medlemsavgift. Som vi sagt tidigare så ska de klubbar ej få några tävlingstillstånd, om man inte
betalat sin medlemsavgift.

§ 119 Inkommande post och skrivelser
Brev från Kartingutskottet. Nominering till Hälsingeguldet. Brev från revisorerna. Brev från RF
Gävleborg om deras årsstämman.
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§ 120 Rapporter och uppkomna frågor
a) Rapporter från SGA och Rådgivare:
Linnea berättar om den tävlingen som SBF vill sätta ihop, Sverige Cupen. Banan ska klara av 200
åkare. Det ska vara en klubb som inte brukar arrangera tävlingar. Linnea kontaktar Håkan
Olsson är ordförande för utskottet.
Inget nytt på Radiobilssidan. Det kommer att bli en tävling i Falun.
b) Regionsindelning
Material har skickats ut. Diskussionen är i gång igen. Vi ska ha möte med Mellannorrland och
Uppland. Svar till SBF ska vara inne 31/1.
c) Årsmötet
Den 20 februari i Bollnäs
- Fullmakter, vi gör på samma sätt som förra året. Anmälningsformulär.
- Behöver vi förbereda oss för ett digitalt möte. Vi fortsätter planeringen att vi ska träffas
fysiskt.
- Ordförande till mötet, Urban har kollat med Gunnar Lindbom, han avstår. Ev någon från SISU.
- Vi har inte hört något från valberedningen. Urban påminner dom. Kollar också om
valberedningen vill sitta kvar ett år till.
d) Verksamhetsplan 2022
Få i gång utbildningar och tävlingsverksamhet. Elinore skriver ett förslag samt skriver
avstämningen mot planen 2021.
e) NNBF årsmöte 2023 i Gästrikland
Det är Dalarna nästa gång, inte i Gästrikland. Förslag på den 19/2 2023. Falun ligger bäst till
geografiskt.
f) Medlemsavgift till NNBF
Den är på 1.500 kr och den har varit det i flera år. Det finns inget behov av att höja den. Förslag
att avgiften ligger kvar på 1.500 kr.
g) Extra förbundstekniker till DM-tävlingar
Benny har skickat in frågan om extra förbundstekniker på DM tävlingar i Rally under 2022. Vi
ser ingen anledning till att tycka något annat. Så vi säger okej till 2022, så får man utvärdera
detta sen.
h) Motorsalong i Sandviken, maj 2022
Trailern från SBF med virtuell bilsport. Vi tar upp frågan med Maria i SBF styrelsen. Det borde
vara förbundet som ska profileras sig på ett sånt här stort event.
i) Arvsfonden
Man kan som klubb söka pengar från Arvsfonden. Uffen Redhe, Ekubi AB, konsult vill sälja sina
tjänster att hjälpa klubbar söka pengar. Vi anser att detta är ett massutskick, reklam. Vi tar
ingen ställning till detta.

2 (3)

j) Information till klubbarna
Inget aktuellt nu, vi avvaktar tills vi ska skicka ut handlingarna till årsmötet.

§ 121 Miljö
Inget speciellt.

§ 122 Utbildning
Inget på gång. SBF jobbar med en utbildningsplattform.

§ 123 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 124 Nästa möte
Nästa möte via Teams den 16/1, 19.00.

§ 125 Mötets avslutande
Elinore tackar för mötet.

Elinore Selldén
Ordförande

Karina Nilsson
Sekreterare
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