PROTOKOLL nr 7 2021
Styrelsemöte
Digitalt möte via Teams
2021-08-12, kl. 19.00 – 20.00

Närvarande:
Elinore Selldén, Urban Larsson, Susanne Jonsson, Martin Hedberg, Jan Olov Nyman
samt Karina Nilsson.
Övriga: Babs Tägström, Linnea Lindberg, Marie Lundh, Mats Jonsson med på § 67a.

§ 61

Mötets öppnande

Elinore förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 62

Godkännande av dagordning

Vi beslutar att godkänna dagordningen.

§ 63

Föregående mötesprotokoll

Protokoll nr 5, styrelsemöte 2021-06-17 och protokoll nr 6, styrelsemöte 2021-06-29.
Vi beslutar att godkänna protokollen och lägga dessa till handlingarna.

§ 64

Kvarstående arbeten

Hemsidan ett levande projekt.

§ 65

Ekonomi

Susanne redovisar de aktuella siffrorna. Det har kommit in fler tillståndsavgifter. Inköp av
skrivare för 3.000 kr.

§ 66

Inkommande post och skrivelser

Brev från RF SISU Gävleborg om höstens utbildningar. Brev från Kurt Lennart Jönsson, SBF, att
Venjans Motorklubb är utesluten ur SBF.

§ 67

Rapporter och uppkomna frågor

a) Rapporter från SGA och Rådgivare:
Folkrace – Frågor om att vända tillbaka bilar med föraren i, ska det tillåtas eller inte. En otäck
olycka i Vansbro. Föraren bröt bröstbenet. Föraren nöjd med omhändertagandet och klubbens
agerande. Lima fått beröm för sin verksamhet. Listorna över domare och racekontroller
behöver uppdateras. Linnea har visat intresse för att bli domare, hon går nu och lär sig.
Sara Samuelsson har också anmält intresse för att vara domare och racekontroller. Brev från
Mats Jonsson, distriktstekniker, vill kliva av på grund av sjukdom i familjen. Vi får leta efter en
ny. Vi spånar på en gemensam träff för domare och racekontrollers någon gång i november.
Radiostyrt – Inga tävlingar planerade.
b) Möten med förbundsstyrelsen
Återkommande möten. Det har varit ett till möte sedan förra gången. Man diskuterade Svenska
Rallyt. Roger och Anna var på FIA möte. En allvarlig olycka på en driftingtävling i Hultsfred.
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Krishantering m.m hade fungerat bra. SBF fortsätter att jobba på omorganisationen.
Det ska anställas fler folk på kansliet. En bra känsla i styrelsen och kommunikationen är bra med
månadsmötena.
c) Tävlingsverksamhet och tillstånd
Folkrace får ta in publik. Rally har börjat köra någon enstaka tävling. Rallycrossen är i gång.
Tävlingar rullar på. Man måste ha bra kommunikation med polis och länsstyrelse.
d) SGA-träff
Vi ligger lågt. Ingen som hört av sig.
e) Information till klubbarna
Vi har med oss detta till vår planeringsdag.

§ 68

Miljö

Det är en hel del nya certifikat som skrivit. I vårt utskick så påminner vi om att klubbarna ska se
över sina miljötillstånd. Det kommer att bli en miljökonferens i höst som arrangeras av Svemo.
Jan Olov åker på detta.

§ 69

Utbildning

Inga planer på några nya utbildningar. Vi tar med oss detta till vår planeringsdag.

§ 70

Övriga frågor

From måndag, börjar Elinore att plugga. Om något inträffar i förbundet så behöver hon mer
stöttning av oss övriga i styrelsen.

§ 71

Nästa möte

Söndag den 19/9, kl. 10.00 -18.00 på Scandic Gävle ska vi har vår planeringsdag.

§ 72

Mötets avslutande

Elinore tackar för mötet.

Elinore Selldén
Ordförande

Karina Nilsson
Sekreterare
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