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SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET
Protokoll Södra BF 2013.1
fört vid möte med styrelsen för Södra BF
i Hörby onsdag 2013-01-21
Närvarande: Claes Elofsson, Viktor Ranggren,
Camilla Möller, Magnus Rugsveen, Martin Holm,
Tina Buhre, Jens Claëson, Patrik Persson,
Linette Fors
Förhinder: Monica Möller, Lasse Mattsson,
Janne Rydh, Lotta Schönström,
Karl-Johan Andersson
§1
Mötets öppnande
Ordföranden Claes hälsade alla välkomna.
§2
Justering av protokoll
Protokoll 2012.13 justerades och lades till handlingarna
§3
Årsmötet
23 februari kl 15,00.
Ingen från valberedningen är närvarande.
Claes kontaktar Lasse.
Motion inkommen från Hässleholms MK ang. ändring av regeltext, tillstyrks av styrelsen.
Proposition från styrelsen till årsmötet ang. ändrat datum för inkomna motioner.
Motion inkommen från Södermanland/Västmanlands BF ang. utredning av differentierad
licenskostnad, vilken tillstyrktes av styrelsen.
Motioner och proposition ska behandlas på Södra´s årsmöte.
§4
Konferens Syd
Rapport från Jens och Camilla.
Färre anmälda än ifjol.
Genomgång av allt praktiskt.
§5
Ekonomisk rapport
Kassören redogjorde preliminärt resultat för 2012.
Resultatet något bättre än budgeterat. Dock har likviditeten minskat något.
Diskuterade tillståndsavgifter för 2013. Beslut ska tas vid kommande telefonmöte.
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§6
Ärendebanken
Janne inte närvarande. Hänskjuts till nästa möte.
§7
Skrivelser
• Skånes IF – distriktsträff 10 feb i Malmö. Claes representerar.
• Svedala MK – inbjudan till styrelsemöte. Claes representerar.
• Andreas Cronsell – Claes svarar.
• Tomas Magnusson – ang. Drifting. Magnus svarar.
• De av distriktsårsmötet 2012 antagna motionerna (Hyllinge MS och Trelleborgs MK)
har vidarebefordrats till SBF för handläggning vid kommande Förbundsårsmöte.
§8
Framkommande

•

•
•
•

•
•
•

Diskuterade licensfrågan när man har licens i flera sportgrenar och ska enligt uppgift
från SBF´s licensavdelning, betala två eller flera licensavgifter.
Claes fortsätter i frågan.
Kursledarutbildning 2-3/3 i Stockholm. Södra bekostar utbildningen för 1 person på
Rally och 2 person på Rallycross.
Claes rapporterade från telefonmöte i Distriktsordförandegruppen (DOG).
Claes informerade om beslutet i Marknadsdomstolen. Mer information kommer att
delges samtliga närvarande, av Förbundsstyrelsens representant, i samband med
distriktsårsmötet.
Datum för Uppstartsmöte torsdag 7 mars i Hässleholm. Camilla kollar ledig lokal.
Beslutade att uppvaktning av klubbjubileum ska vara vid 10, 25, 50, 75 och 100 år.
Beslutade att köpa in en projektorduk. Tina fixar.

§9
Nästa möte
Måndag den 18 februari kl 18,00 i Önnestad.
§ 10
Mötets avslutande:
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet:

Justeras:

Tina Buhre

Claes-Göran Elofsson

