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§ 124 Mötets öppnande
Claes öppnade möte och hälsade alla välkomna.
§ 125 Justering av fg mötesprotokoll
Protokoll 2014.12 godkändes och lades till handlingarna
§ 126 Ekonomisk rapport
Camilla föredrog den ekonomiska rapporten och vi följer budget. Styrelsen beslöt att bibehålla
tävlingstillståndsavgifterna från 2014 till 2015.
§ 127 Ungdomsintegrering
Träffar i Karlskrona, Karlshamn, och Hässleholm är datumsatta och inbjudan på väg ut i klubbarna.
Micaela fixar Powerpoint materialet.
Josefin från förbundsstyrelsen har skickat ett frågeformulär om projektet. Vi besvarar frågorna. Claes
handlägger
§ 128 Konferens Syd 2015
Anmälan har öppnats på Södras hemsida. Claes har fått i uppdrag att hitta trevlig föreläsare på
lördagsförmiddagen.
§ 129 Arbetsbeskrivning Säkerhet
Thomas Olsson Södras säkerhetsrådgivare (arena)har vidarebefordrat en skrivelse från
säkerhetskommittén med en arbetsbeskrivning för säkerhetsrådgivare. Vi har inget att invända mot
denna utan fastställer den så som den är skriven. Claes meddelar Tomas.
§ 130 Miljö
Vi har skickat in ett förslag till SBF’s miljöpris.
§ 131 SSR bolagsstämma
Vi har fått information från Martin Holm hur läget ser ut inom SSR och det verkar bra. Till
bolagsstämman beslutade vi att skicka Torgny Johansson, då han är väl insatt i SSR. Micaela meddelar
Lars Mattsson, SSR.

§ 132 Utbildningsstruktur-utbildningar
Några smärre förtydliganden och finputsning på texten i utbildningsstrukturen ska fixas av Claes innan
vi publicerar den på hemsidan.
Det har avhållits en funktionärskurs i Tomelilla, i Folkrace som steg 1-2-3 vilket inte är möjligt enligt
gällande utbildningsstruktur. De som gått steg 3 skall kontaktas och måste gå om denna innan de kan
erhålla sin B-Licens. Till våren kommer steg 3-utbildning att avhållas. Micaela får i uppdrag att
kontakta Putte och folkracekommittén
Styrelsen beslutade om att sänka kostnaden för förarlicensutbildning från 350 kr till 250 kr för
folkrace, Mattias får i uppdrag att meddela folkracekommittén.
§ 133 Tävlingsorganisation
Lennart Lilja och Claes har sett över rutinen för tävlingsrapporter, ny uppdaterad version kommer.
Lennart Lilja slutför uppdateringen.
§ 134 Inkomna skrivelser
Skrivelse från Blekinge IF/SISU Blekinge om att dessa ska slås samman på årsmötet/stämman 2015.
Camilla vidarebefordrar ärendet till Magnus Månsson
Inkommit ansökan om TL A-licens. Då varken meriter eller kurs är giltig för uppklassning tillstyrker vi
inte denna. Micaela kontaktar vederbörande för information.
Inkommen skrivelse från Rose-Marie Olsson där hon beskriver vad hon gjort för sitt stipendium i
samband med priset Årets Bilsporttjej 2013. Mycket trevlig läsning.
Inkommit en motion från Tomelilla MK.
Kommit en skrivelse från en som är intresserad av att veta mer om racing och hur man börjar köra
STCC. Magnus svarar.
§135 Framkommande
Lennart Nilsson önskar av personliga skäl lämna sina uppdrag som tillståndsgivare och
utbildningsansvarig. Styrelsen vill framföra ett stort och innerligt tack till Lennart för det omfattande
arbete han lagt ner på dessa båda uppdrag.
Claes har tillfrågat Lennart Lilja om att överta uppdraget som distriktets tillståndsgivare. Lennart har
tackat ja till förfrågan, varför styrelsen tacksamt beslöt utse Lennart.
Vi bordlägger tills vidare frågan om uppdraget som utbildningsansvarig.
Vi konstaterar att SRIF utlyst ett extra årsmöte per den 15/11 där bl.a. nya stadgar finns på agendan.
Claes skall träffa representanter från Svemo i Lund den 18/11.
Deltagarna på förarkursen, som avhölls av Svedala MK, kommer att helt i enlighet med tidigare beslut
inbjudas till ett uppföljningsmöte den 16/12. Magnus ordnar lokaler.
Distriktsårsmöte den 21/2 kl 13,00 med förmöte 10,00 samt lunch 12,00 Claes kontaktar Tina för
framställande av kallelse mm.
Claes har deltagit på ett innehållsrikt och givande ordförandemöte med ca 30 tal närvarande från
distrikt, utskott, kommittéer och förbundsstyrelse på Arlanda.
Claes har haft ett dialogmöte med Skånes If om bl.a. ungdomsintegreringen samt generellt om
utbildningar.
Profilkläder, Magnus undersöker kostnad för att lägga Svensk bilsport-loggan på ärmen på våra nya
pikétröjor. Med största sannolikt blir det en avsevärd fördyring eftersom det är flerfärgstryck, varför
Magnus undersöker om ett möjligt kostnadsbidrag från SBF centralt.

DM-medaljer och priser till Konferens Syd, Micaela avvaktar fortfarande flera sportgrenar. Därefter
beställer vi snarast så vi försäkrar oss om att få dem i god tid innan konferensen.
Då efterfrågan från klubbarna är stor för bl.a. utbildning inom ekonomi mm beslutar vi att skicka
Camilla på kursledareutbildning så hon kan hålla kurser för distriktets klubbar.
Viktor kommer ha en ungdomsträff på kommande torsdag i Hästveda för att planera ett
ungdomsforum till våren.
Micaela pratar med vår webmaster Martin om hemsidan och lite uppdateringar.
Micaela har varit på möte med Scandic hotell och Idrottsakademiska centrum i Lund om att ha en
föreläsningsdag för förare om hur de kan marknadsföra sig själva och söka sponsorer mm. Vi
fortsätter jobba framåt med detta. Micaela ansvarar.

§ 136 Ärendebank
Bordlägges, Viktor kontaktar Martin för överlämning av ärendebanken.
§ 137 Nästa styrelsemöte
4/12 kl 18,00 på Scandic Star Hotell i Lund.
§ 138 Mötets avslutning
Claes tackar för vår uppmärksamhet och detta möte.
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