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§ 110 Mötets öppnande
Claes öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§ 111 Justering av fg mötesprotokoll
Styrelsen godkänner följande protokoll. 2014.9, 2014.10 samt 2014.11.
§ 112 Ekonomisk rapport
Camilla fördrog den ekonomiska rapporten. Vi följer budget.
§ 113 Ungdomsintegrering
Möten måste bokas. Alla datum lämnas direkt till Micaela så de kan publiceras på hemsidan.
Eget ungdomsforum, en kick off för distriktets ungdomar i exv. mars 2015, Viktor kollar med de som
åkte i väg på forumet i Stockholm senast om de kan vara med och organisera detta.
§ 114 Konferens Syd 2015
Programmet är under uppbyggnad, Camilla för dialogen med Jens. Webmaster arbetar med anmälan.
Inbjudan kommer att skickas ut strax efter planeringsmötet. Micaela kontaktar webmaster om You
Tube film. Styrelsen beslutar att alla som är födda 1990 och senare deltar gratis. Allt i linje med vår
ungdomssatsning.
§ 115 Planeringsmöte
Micaela skickar ut en påminnelse till alla.
§ 116 Handlingsbeskrivning
Ny reviderad version fastställdes av styrelsen och kommer att delas ut på planeringsmötet.
§ 117 Internetpolicy
Micaela presenterade ett förslag. Styrelsen arbetar vidare med förslaget, bl.a. för att anpassa detta för
hemsidan.

§118 Racingutbildning
Svedala MK har ansökt att få arrangera en förarlicenskurs. Kursen blev sanktionerad med visst
förbehåll av styrelsen, då den blev en direkt konkurrent (deltagarmässigt) till distriktets egen och
sedan tidigare planlagda förarutbildning (Racingskolan). Med inhämtad information som bakgrund
ställs styrelsen inför direkt fakta att sannolikheten är synnerligen stor att Racingskolan renderar i en
förlust. Av den anledningen beslutar styrelsen att debitera Svedala MK med extra avgift allt enligt det
förbehåll som Svedala MK fick. Kursdeltagarna kommer även att kallas till ett extra möte/information.
Magnus kollar lämplig ort.
Den 18-19/10-14 hölls distriktets andra planlagda Racingskola för året. Den fungerade mycket bra och
samtliga klarade kursen. Kursetta blev Melvin Nilsson från Tomelilla. Tidschema hölls och alla klarade
ljudnivån 95 dba.
Som ett led i vår planering inför 2015 kommer Magnus snarast skicka ut offertförfrågan till distriktets
banor för racingutbildning för ett (1), två (2) alternativt tre (3) tillfällen. Med utgångspunkt från
inkomna offerter fastställes därefter ett kurspris som gäller alla racingutbildningar i distriktet år 2015.

§ 119 Utbildning
Publicera utbildningsstrukturen på hemsidan. Micaela ombesörjer.
Inkommen skrivelsen, från Tomas Olsson vår säkerhetsrådgivare. Vi kommer kontakta våra SGA och
be dem se över sin utbildning så att personlig säkerhet får ett större utrymme där man förklarar och
visar de olika typerna av säkerhetsutrustning. Tomas föreslår att man tar in någon extern som
demonstrerar. Här menar styrelsen att det är viktigt att den som demonstrerar utrustningen inte
säljer utan endast visar densamma.
§ 120 Framkommande
Uppdatera hemsida ang. SGA dragracing. Ass. SGA handlägger tillsammans med styrelsefadder ev.
ärenden. Micaela meddelar webmaster.
Claes presenterade det senaste från distriktordförandegruppen (DOG), Claes kommer åka på
ordförandekonferens den 8-9 nov på Arlanda.
Rapport från miljögruppsmöte i Hörby.
Rapport från miljöutbildning i Hässleholm. Åke Ljung, Miljökommittén var föreläsare.
Viktor har i egenskap av medlem i funktionärslandslaget närvarat på en Processdag om utbildningar.
Inkommen skrivelse om att det är dags att beställa DM-medaljer. Micaela informerar SGA om att
komma in med beställning.
Det är dags för SGA att kolla över tävlingarna för 2015 så inga krockar sker i kalendern. Micaela
påminner om detta.
Inkommen information om Laholms MK klubbtävling. Brev till TL, domare och banobservatör skall
skickas. Mattias ombesörjer.
Inkommen skrivelse från Camilla Arehov ang. SRIF och deras organisation.
Inkommen skrivelse från Daniel Andersson, Team Vargön ang. SRIF och deras organisation.
Inkommen skrivelse från Lotta Ahlgren ang. SRIF och deras organisation. Vidare har telefonsamtal
med Lotta skett med anledning av denna skrivelse.
Inkommen skrivelse från Banbesiktningskommittén om att vi ska skicka in information om samtliga
banor i distriktet. Micaela mailar SGA att genast skicka in uppgifterna.
Information från SBF att följande uteslutits ur SBF: Höörs Bilklubb, Race 4 Fun Motorklubb och SHRAMalmö.

Juridiskt seminarium, lördagen den 22 november. Micaela, som ingår i SBF’s projektgrupp Fair Race,
samt Viktor deltar för distriktets räkning.
Information från Blekinge idrottsförbund har inkommit per post. Camilla har vidarebefordrat denna till
Magnus Månsson.

§ 121 Ärendebank
Bordlägges.
§ 122 Nästa möte
Telemöte den 17 november 2014,kl 20,00 Micaela kallar.
§ 123 Mötets avslutning
Claes tackar för detta möte.

Vid protokollet:

Justerat:

Micaela Petersson

Claes- Göran Elofsson

