PROTOKOLL nr 2 2021
Styrelsemöte
Digitalt möte via Teams
2021-03-18, kl. 19.00 – 20.00

Närvarande:
Elinore Selldén, Urban Larsson, Susanne Jonsson, Martin Hedberg, Jan Olov Nyman,
Linda Lindblom Hedberg samt Karina Nilsson.
Övriga: Benny Cronert, Marie Lundh, Urban Jonsson

§ 14

Mötets öppnande

Elinore förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 15

Godkännande av dagordning

Vi beslutar att godkänna dagordningen.

§ 16

Föregående mötesprotokoll

Protokoll nr 1, konstituerande styrelsemöte 2021-02-21.
Vi beslutar att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 17

Kvarstående arbeten

Vi startar upp arbetet med hemsidan. Första träff den 6/4, kl. 19.00. Karina bjuder in.

§ 18

Ekonomi

Susanne redovisar de aktuella siffrorna. Fortfarande 2 st klubbar som ej betalat sin årsavgift.

§ 19

Inkommande post och skrivelser

Vi har blivit kallade på möte med SBF, Kurt Jönsson, på måndag den 22/3. Flera har svarat att
de ej tänker närvara på mötet, eftersom de flesta distrikt redan haft sina årsmöten och tagit
beslut om propositionen. Vi svarar att vi står fast vid vårt beslut att avslå propositionen.
Extra förbundsmötet blev inställt av förbundsstyrelsen. Beslut om detta överklagades till RIN.
RIN avslår överklagan.

§ 20

Rapporter och uppkomna frågor

a) Rapporter från SGA och Rådgivare:
Rapport från Benny. SGA-möte den 28/3. Första asfalts-SM blir inställt. Brev från utskottet om
att det förekommit träning i vårt distrikt utan tillstånd. Benny har haft diskussion med
arrangören.
Rapport från Urban. Allt står just nu still när det gäller säkerhet och tillstånd. Vi behöver få
ordentliga direktiv när det börjar bli dags att få köra.
Rapport från Martin. Planerar att ha en digital tävlingsledarutbildning i folkrace.
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b) DOG-gruppen:
Har inte haft något möte. Sist blev det inställt. Elinore har försökt haft kontakt med de distrikt
som gått ur. Det går inte att komma framåt. Känns hopplöst.
c) Förbundsstyrelsen – förbundsmöte:
Elinore har ej hört något mer. Det blir ev något möte med valberedningen innan
förbundsmötet. ”Känns som luften gått ur”.
d) Första ordförande i NNBF:
Den första ordförande i NNBF, Kjell Persson, fyller 100 år den 1 april. Vi köper en blomma för
ca 300 kr.

§ 21

Miljö

Rapport från Jan Olov. Har fått fart på registret, så vi kan ha koll på vilka som har certifikat.
Vi skickar ut ett intyg till klubbarna.
Det har framkommit att det kom nya regler den 1 november 2020 om transport av farligt
material. Frasse Berg har tagit kontakt med Länsstyrelsen i Gävleborg, om vad som gäller för oss
ideella föreningar. Vi avvaktar besked från Länsstyrelsen.

§ 22

Utbildningar

Folkrace ska ha utbildning den 18 april.

§ 23

Övriga frågor

Linda har kollat upp med Säter MK och fått namn på en kontaktperson gällande offroad.

§ 24

Nästa möte

Nästa styrelsemöte den 15/4, kl. 19.00 via Teams.

§ 25

Mötets avslutande

Elinore tackar för mötet.

Elinore Selldén
Ordförande

Karina Nilsson
Sekreterare
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