PROTOKOLL nr 8 2021
Styrelsemöte
Scandic Väst, Gävle
2021-09-19, 14.30 – 15.30

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

§ 73

Mötets öppnande

Elinore förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 74

Godkännande av dagordning

Vi beslutar att godkänna dagordningen.

§ 75

Föregående mötesprotokoll

Protokoll nr 7, styrelsemöte 2021-08-12.
Vi beslutar att godkänna protokollen och lägga dessa till handlingarna.

§ 76

Kvarstående arbeten

Inget just nu.

§ 77

Ekonomi

Susanne redovisar de aktuella siffrorna. Inga kvarstående fordringar och inga
leverantörsskulder. Snart dags att debitera medlemsavgifter. Senast sista oktober måste
avierna ut, eftersom det ska vara betalt till sista november.

§ 78

Inkommande post och skrivelser

Inget speciellt nu.

§ 79

Rapporter och uppkomna frågor

a) Rapporter från SGA och Rådgivare:
Folkrace – Brev från Linnea. Diskussion igen om får man eller inte rulla tillbaka bilar med
föraren i. I NNBF har vi tagit beslut om att man inte ska göra det. Vad blir konsekvensen om
man gör det? Från fall till fall. Vi får fundera på att stryka vårt beslut inom NNBF nu när det
finns inskrivet i reglementet. Vi tar beslut om att upprätta en utbildningskommitté.
Förare har valmöjligt att avsäga sig finalen. Då flyttas alla upp ett steg. Vi diskuterar om man
kan sänka ålder till 14 år som funktionär. Man får ju köra från 14 år, men man måste vara 15 år
för att vara med som funktionär. Det måste vara en utbildare från utskottet för att utbilda en
förare utbildare.
Radiostyrt – Ingen aktivitet.
SGA – Vi tar beslut om att kolla med samtliga SGA hur det ser ut med domare i resp sportgren.
b) Möten med förbundsstyrelsen
Återkommande möten. Bra och informativa möten.
1 (2)

c) Tävlingsverksamhet och tillstånd
Det har fungerat bra på de tävlingar som varit.
d) SGA-träff
En digital träff för att kolla intresset om en större träff. Om vi ska ha samarbete med
Mellannorrland. Martin kollar på ett datum och ansvarar för utskick.
e) Information till klubbarna
Vi beslutar att vi ska ha ett månadsbrev från styrelsen.
f) Tillståndsavgift 2022
Inga förändringar från i år. Beslutar om samma avgifter.
g) Ändringar gällande hemsida från RF
Vi avvaktar ifall det kommer några direktiv från förbundet.
h) Ansöka om namnbyte
Det är inte bra att ha 2 klubbar som heter nästan helt lika. Vi bestämmer att vi lämnar yttrande
om att vi tycker det är olämpligt.

§ 80

Miljö

Vi skriver ut att klubbarna måste se över sina miljöintyg. Klubbarna får ta kontakt med Jan Olov.

§ 81

Utbildning

Inga planer.

§ 82

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 83

Nästa möte

Nästa styrelsemöte via Teams, den 18/10, kl 19.00. Julbord ev den 27/11 i Falun. Styrelsemöte
före.

§ 84

Mötets avslutande

Elinore tackar för mötet.

Elinore Selldén
Ordförande

Karina Nilsson
Sekreterare
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