PROTOKOLL nr 4 2021
Styrelsemöte
Digitalt möte via Teams
2021-05-20, kl. 19.00 – 20.00

Närvarande:
Elinore Selldén, Urban Larsson, Susanne Jonsson, Martin Hedberg, Linda Lindblom Hedberg
samt Karina Nilsson.
Övriga: Linnea Lindberg, Erik Nordengren, Babs Tägström, Benny Cronert, Annsofie Carlson

§ 36

Mötets öppnande

Elinore förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 37

Godkännande av dagordning

Vi beslutar att godkänna dagordningen.

§ 38

Föregående mötesprotokoll

Protokoll nr 3, styrelsemöte 2021-04-15
Vi beslutar att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 39

Kvarstående arbeten

Hemsidan, svårt att jobba med sidan när man inte får in någon ny information.

§ 40

Ekonomi

Susanne redovisar de aktuella siffrorna. Vi har bara en kundfordran kvar. Men vi får inte tag i
klubben. Varken mail eller brev kommer i retur, men vi får ingen respons. Susanne tar kontakt
med förbundet om detta.

§ 41

Inkommande post och skrivelser

Tackkort från Kjell Persson (100-åringen), RF SISU, Information från SBF om restriktioner.

§ 42

Rapporter och uppkomna frågor

a) Rapporter från SGA och Rådgivare:
Karting – Urban har fått tag i André och han är taggad att starta upp verksamhet.
Linnea – Lugnt, händer inget inom Radiostyrd bilsport.
Benny – Läget är lugnt på rallysidan. Många olika bud gällande restriktionerna. Det går i alla fall
åt rätt håll. Bara att hoppas att Länsstyrelsen tolkar detta på rätt sätt, 4 månaders
handläggningstid.
Martin – stiltje inom folkrace. Lyckats med en utbildning digitalt för tävlingsledare.
Riskanalysdokument från SBF.
b) DOG-gruppen:
Den finns inte just nu. Från juni kommer förbundet att kalla alla distriktsstyrelser för löpande
möten.
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c) Tävlingsverksamhet och tillstånd
Elinore och Urban J var på möte i tisdag med SBF. Väldigt bra möte. 500 sittande publik och 100
stående publik. Fortfarande inte klart när det gäller folkrace. Innan tillstånd ges så ska
myndigheter och sjukvård kontaktas. Otydligt på polisens hemsida gällande motortävlingar. SBF
har tagit fram riskanalyser till resp sportgren att använda när man ska arrangera tävling.
d) Information till klubbarna
Elinore skriver några rader om det här med den nya informationen från SBF och förtydligar att
vi är positiv till att det arrangeras tävlingar men att man ska kolla med polis och sjukvård först
att det är okej.

§ 43

Övriga frågor

Martin har önskemål om att byta SGA plats. Martin vill byta till Radiostyrd bilsport och Linnea
tar platsen som SGA för folkrace. Vi bestämmer att det är okej.

§ 44

Nästa möte

Nästa styrelsemöte den 17/6, kl. 19.00 via Teams.

§ 45

Mötets avslutande

Elinore tackar för mötet.

Elinore Selldén
Ordförande

Karina Nilsson
Sekreterare
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