Protokoll 2019.5
2019-02-18 kl. 18.00 i Näsum
Närvarande:
Kai Koivuranta
Ordf.
Pernilla Grahn
Kassör
Jeanette Karlsson
Sekr.
Emma Palo
Magnus Månsson
Lennart Nielsen (på Skype §48-52, 57)
Mattias Nilsson
Förhinder:
Jimmy Hansson
Adj.
Karin Leandersson
Fadder SBF

§ 48 Mötet öppnas
Kai öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§ 49 Föregående protokoll
Styrelsen godkänner mötesprotokoll 2019.1, 2019.2, 2019.3 (2018.13 godkänt via
mail).
Protokoll 2019.4 behöver förtydligas. Diskussion om vad “samtliga uppdrag i
distriktet” innebär. Distriktet tillsätter SGA, som i sin tur har hand om vilka som har
distriktsuppdrag såsom domare och racecontroller. Styrelsen beslutar att personen
tills vidare endast entledigas från sitt förtroendeuppdrag som SGA.
§ 50 Ekonomi/budget
Årsbudgeten 2019 behöver revideras eftersom förbundsstyrelsen beslutat inte stå för
något resebidrag för SGA-konferens. Vi beslutar att Södra bf bara betalar för
SGA-konferens en gång om året. Kai diskuterar det med de andra distrikten vid
kommande DOG-möte.
Bil-O budget ok.
Profilkläder i form av en pikétröja kan under året beställas till nya förtroendevalda.
§ 51 Styrelsens rapporter
Kai tar kontakt med Ungdomsgruppen för att få en uppdatering om
ungdomskickoffen. Den nya styrelsen behöver sätta upp krav på en detaljerad

arbetsbeskrivning för året från Ungdomsgruppen för att ha möjlighet att söka bidrag
till verksamheten.
SRHA har flyttat fram sitt årsmöte till 9 mars, så Pernilla kan inte gå. Vi frågar Jimmy
om han kan gå istället.
§ 52 Styrelsearbete – planering
I) Årsmöte. Kai skriver ut stolsplacering för klubbarna som är anmälda till årsmötet
och förbereder lappar för ev votering.
Tina efterlyser mailadress till ordf GN, Kai återkopplar.
Lennart beställer blommor (8st ev fler för utmärkelser - Kai återkopplar).
Årsmöte 2020 22/2
Kai kollar med Lennart om hyra av lokal för material.
II)
Uppstartsmöte III)
Planeringsmöte IV)
Ordförandemöte V)
Bilsportkonferens Syd VI)
Övrigt. Kommande möten och mötesdagar överlämnas till den nya Styrelsen.
§ 53 SBF-information
Månadsbrev från Anna.
§ 54 DF-information/kommunikation
Info från DOG-möte.
§ 55 Distriktsammanslagning
Inget nytt.
§ 56 Klubbutveckling med ungdomsintegrering
Inget nytt.
§ 57 Sportgren/SGA
På förekommen anledning vill styrelsen att alla SGA årligen meddelar styrelsen vilka
som har uppdrag i distriktet som exempelvis domare och racecontroller.
SGA Folkrace. Vi har fått in nya förslag och låter den nya styrelsen ta beslut i
ärendet.
§ 58 Utbildning
Rally och tekniker rally 23/2.
§ 59 Idrott online/LOTS
Inget nytt.
§ 60 Inkommen post/skrivelser/framkommande
Kai lägger ut information som kommer från klubbarna på hemsidan.

§ 61 Ärendebank
Inget nytt.
§ 62 Nästa möte
Förmöte på årsmötet 09.00 den 23/2 i Eslövs medborgarhus.
§ 63 Mötets avslutning
Kai tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Jeanette Karlsson

Kai Koivuranta

