PROTOKOLL nr 14 2021
Styrelsemöte
Scandic Bollnäs
2022-02-20, kl. 09.45 – 11.30

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

§ 139 Mötets öppnande
Elinore förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 140 Godkännande av dagordning
Vi beslutar att godkänna dagordningen.

§ 141 Föregående mötesprotokoll
Protokoll nr 8, 9 och 13
Vi beslutar att godkänna protokollen och lägga dessa till handlingarna.

§ 142 Kvarstående arbeten
Motorsalong i Sandviken
Martin och Linda är utsedda från styrelsen att jobba med frågan. Ytan för NNBF är bokad.

§ 143 Ekonomi
Susanne redovisar de aktuella siffrorna. Det är bara 2 st som inte har betalat sin medlemsavgift.

§ 144 Inkommande post och skrivelser
Nyhetsbrev från SISU Gävleborg och Dalarna. Mail från SBF om förbundsmöte i april.

§ 145 Rapporter och uppkomna frågor
a) Rapporter från SGA och Rådgivare:
Radiobilar – lugnt.
Folkrace – Det är ett stort område för bara en SGA. Vi diskuterar om det ska vara 2 st SGA. Vi får
också jobba för ett samarbete mellan distrikten.
b) Rapport från distriktsdialog
Propositionen från SBF gällande stadgeförändring ska egentligen upp på dagens årsmöte. Vi har
diskuterat detta och eftersom det ska kompletteras och revideras från SBF, så kan vi inte ta upp
detta i sin nuvarande form. Maria Björk Svensson, styrelseledamot i SBF, ansluter till mötet och
förklarar att kompletteringarna kommer som tilläggsyttrandet på förbundsmötet. Detta innebär
att beslut måste tas om propositionen snarast. Vi bestämmer att vi informerar om detta på
årsmötet och att vi kommer att skicka ut propositionen och ha ett extra möte via Teams.
c) Distriktsindelning
Urban och haft dialog med Göran, Mellannorrland. Magnus från Uppland var inte med på
mötet. Det har inte varit mer än en träff, det ligger vilande. Nätverkande är viktigt och det
borde kunna vara en självklarhet att SGA kan samarbeta över distriktsgränserna.
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d) Startavgift Rally DM
Det gäller rally DM 2019. Vinnaren vann fria startavgifter. Sen har det inte varit någon
verksamhet under 2020 och 2021. Vi är överens om att detta är en avgift som klubbarna som
ingår i DM får stå för.
e) Information från revisorerna
Inget större anmärkningar. Det tar för lång tid innan protokollen kommer ut på hemsidan.
Revisorerna tycker också att protokollen bör vara mer beskrivande. Vi tar till oss detta.
I stadgarna står det inget speciellt om detta. Vi tar beslut om att vi fortsätter skriva
beslutsprotokoll som vi gör idag.

§ 146 Miljö
Inget speciellt.

§ 147 Utbildning
Linnea, SGA i folkrace, har utbildning på gång för både tävlingsledare och tekniker.
Yasmine, SGA i dragracing, har gått ut med utbildning i tävlingsledning för licensierade
funktionärer.
Rapport till SISU gällande utbildningar under 2021 ska lämnas in senast 2022-02-28. Karina gör
det.

§ 148 Övriga frågor
- Yasmine har påmint om det här med klädbeställning. Vi ska sammanställa en beställning så
snart som möjligt i den nya styrelsen.
- Det har inkommit en fråga om arvoden för domare och distriktstekniker. Det finns ett beslut
som gäller från 2020 på 1.500 kr. Vi beslutar att inte ändra arvodet för 2022.

§ 149 Nästa möte
Nästa möte är det konstituerande möte efter årsmötet.

§ 150 Mötets avslutande
Elinore tackar för mötet.

Elinore Selldén
Ordförande

Karina Nilsson
Sekreterare

2 (3)

