PROTOKOLL nr 5 2021
Styrelsemöte
Digitalt möte via Teams
2021-06-17, kl. 19.00 – 20.00

Närvarande:
Elinore Selldén, Urban Larsson, Susanne Jonsson, Martin Hedberg, Jan Olov Nyman
samt Karina Nilsson.
Övriga: Babs Tägström, Benny Cronert, Yasmine Bengtsson,

§ 46

Mötets öppnande

Elinore förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 47

Godkännande av dagordning

Vi beslutar att godkänna dagordningen.

§ 48

Föregående mötesprotokoll

Protokoll nr 4, styrelsemöte 2021-05-20
Vi beslutar att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 49

Kvarstående arbeten

Hemsidan ett levande projekt.

§ 50

Ekonomi

Susanne redovisar de aktuella siffrorna. Inga kundfordringar kvar. Det börjar ramla in lite
tillståndsavgifter.

§ 51

Inkommande post och skrivelser

Brev från RF SISU Dalarna vill ha in en redovisning av genomförda kurser. Karina kollar och
lämnar in rapport.

§ 52

Rapporter och uppkomna frågor

a) Rapporter från SGA och Rådgivare:
Dragracing - Yasmine närvarar på mötet. Planerar 2 tävlingar i Orsa samt 1 i Söderhamn. Dessa
ingår i SM för juniorerna. Finalen går i Söderhamn. Ev så kommer SBF bussen till Orsa eller till
Söderhamn.
Rally - Benny närvarar på mötet. Får ställa in DM även i år. Får se hur det blir till vintern. Det är
3 st klubbar som ansökt om tävling samma helg. Svårt att få tillstånd från Länsstyrelsen.
Folkrace - Martin berättar att det börjar arrangeras tävlingar i distriktet. Svårt att få tag i
domare.
Radiostyrt - Det ser tyvärr inte ut att bli några tävlingar i distriktet. Ev Årsunda. Svårt att få tag i
funktionärer.
Rallycross - Positivt arrangemang i Borlänge. Bra Corona-anpassning. Benny var domare.

1 (2)

b) Rapport från mötet med Förbundsstyrelsen:
Återkommande möten, första tisdagen varje månad. Kommunikationen har blivit bättre.
Underlaget från mötet den 1/6 har skickats ut. Tidigare fått kritik om dålig kommunikation.
Datum för informationsmöten är fastlagda för hela året ut. Ekonomin i förbundet ser bättre ut.
Genomgång av restriktionerna och framförallt för rally och tillstånd från Länsstyrelserna.
Förhoppningsvis släpps publikbegränsningarna i september. Lite organisationsförändringar på
kansliet. Elinore tycker det känns positivt.
c) Tävlingsverksamhet och tillstånd
Det är okej att arrangera mindre cuper och tävlingar. Bara att avvakta om regeringen ändrar på
restriktionerna från juli månad. Blanketten för riskbedömning bör användas.
d) SGA-träff
Elinore tycker att vi bör försöka få till en träff till hösten. Vi diskuterar när det kan vara bäst,
slutet av oktober eller i november. Det är den lugnaste perioden när det gäller tävlingar. Vad
ska vi ta upp då, föreläsning m.m. Fundera och kom med önskemål.

§ 53

Miljö

a) När verksamhet kommer igång till hösten, så börjar vi med alkotest.
b) Certifikaten ska vara fixade.

§ 54

Utbildning

Martin kollar upp med Urban om att arrangera fler kurser. Vi får inventera behovet på
utbildningar.

§ 55

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 56

Nästa möte

Nästa styrelsemöte i augusti. Om det händer något så får vi ta ett snabbt möte. Ett teamsmöte i
augusti, den 12/8, kl. 19.00 och sen verksamhetsplanering i september. Söndag den 19/9,
kl. 10.00 på Scandic Gävle.

§ 57

Mötets avslutande

Elinore tackar för mötet.

Elinore Selldén
Ordförande

Karina Nilsson
Sekreterare
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