PROTOKOLL nr 13 2021
Styrelsemöte
Via Teams
2022-01-16, kl. 19.00 – 20.15

Närvarande:
Elinore Selldén, Urban Larsson, Susanne Jonsson, Linda Lindblom Hedberg, Martin Hedberg
samt Karina Nilsson.
Övriga: Linnea Lindberg, Anders Tholander, Benny Cronert

§ 126 Mötets öppnande
Elinore förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 127 Godkännande av dagordning
Vi beslutar att godkänna dagordningen.

§ 128 Rallyutskottet
Skrivelse har inkommit från två personer som ej fått fortsatt förtroende i Rallyutskottet. Detta
togs även upp på distriktsdialogen med förbundsstyrelsen tidigare i veckan. Förbundet och
valberedning har vid flertalet tillfällen haft kontakt med dessa personer, man är överens om att
processen behöver ses över. Benny berättar lite om vad han vet omsituationen. Vi väljer att
lägga detta bakom oss och har förtroende för att förbundet tagit lärdom av det som hänt och
gör det bättre i framtiden.

§ 129 Föregående mötesprotokoll
Protokoll nr 12, styrelsemöte 2021-12-19
Vi beslutar att godkänna protokollen och lägga dessa till handlingarna.

§ 130 Kvarstående arbeten
Profilkläder
Elinore och Susanne har kollat på detta. Elinore har skickat ut ett förslag. Vi bestämmer att vi
ska sätta en summa för vad man får handla för som förtroendevald. Styrelsen 1.500 kr per
person. SGA/Distriktstekniker/Domare (minst 2 uppdrag/år) 750:- per person. En gemensam
beställning av profilkläder kommer att genomföras efter årsmötet.
Motorsalong i Sandviken
NNBF tillsammans med SBFs styrelse jobbar på ett upplägg för detta. Ett viktigt evenemang som
ger SBF möjligheten att visa upp sig. Vi beslutar att tillsätta en arbetsgrupp som ska jobba med
att få fram information för att veta vilken yta vi behöver samt en grov plan på vad vi ska visa
upp.

§ 131 Ekonomi
Susanne redovisar de aktuella siffrorna. Det är bara 5 st som inte har betalat sin medlemsavgift.
Susanne har fixat siffrorna till verksamhetsberättelsen samt budget för 2022.
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§ 132 Inkommande post och skrivelser
Det har kommit en proposition om stadgeändringar från förbundet. Det kommer att kallas till
ett extra möte gällande detta.

§ 133 Rapporter och uppkomna frågor
a) Rapporter från SGA och Rådgivare:
Linnea har några funderingar gällande SBF tävlingen, den kommer att ske i Mora. Fortfarande
lite oklart vad som gäller. Utbildning för utbildare, via SISU Idrottsutbildarna. Linnea anmäler
sig.
Anders arbete är på gång. Det har varit en del problem att få tag i material. Det är nya regler
som gäller, så det kommer att behövas utbildning.
b) Årsmötet
Den 20 februari i Bollnäs.
Vi fortsätter planera för fysiskt möte. Folkhälsomyndighetens restriktioner är om det är fler än
20 st så är det sittande deltagare och över 50 st krävs Covid-bevis. Enligt stadgarna så får 2 st
delta från varje klubb. Frågan är om det går att begränsas till 1 deltagare per klubb.
Förslag är att Maria Björk Svensson ska vara ordförande på mötet. Valberedningens förslag ska
skickas med i handlingarna till årsmötet. Kallelsen ska gå ut 21 dagar innan och övriga
handlingar 7 dagar innan. Karina skickar ut kallelsen. Lunch kl. 12.00 och mötet börjar kl. 13.00.
Anmälan 14 dagar före.
c) Verksamhetsberättelse/Verksamhetsplan
Elinore har skickat ut förslag. Vi godkänner förslaget.
d) Rapport från SDF Distriktsdialog
Skrivelsen, Svenska Rallyt, Covid-restriktioner, Bilsportsgalan, Möte om stadgarna den 23/1,
Distriktsindelningen yttrande till SBF senast den 28/2.
e) Distriktsindelning
Urban har haft möte med Göran från Mellannorrland. Positivt med samarbete över gränserna
men man behöver inte slå ihop distrikten. De som jobbar med tillståndsgivning får ett större
jobb om man slår ihop distrikt. Med den digitala tekniken så kan man ha digitala träffar på alla
nivåer för ett utökat samarbete.
f) Covid-restriktioner
Än så länge inga restriktioner för utomhusverksamhet.
g) Information till klubbarna
Inget aktuellt nu, vi avvaktar tills vi ska skicka ut handlingarna till årsmötet.

§ 134 Miljö
Inget speciellt.
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§ 135 Utbildning
Inget på gång just nu. Anders och Linnea förbereder utbildningar i sina grenar.

§ 136 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 137 Nästa möte
Nästa möte i Bollnäs innan årsmötet den 20/2, kl. 09.00.

§ 138 Mötets avslutande
Elinore tackar för mötet.

Elinore Selldén
Ordförande

Karina Nilsson
Sekreterare
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