SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET

Tisdagen den 19 augusti kl. 18.00 på
Svampabanan, Tomelilla
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§ 72 Mötets öppnande
Claes öppnar mötet och hälsade alla välkomna, speciellt tack till Jens som kunde
komma till detta möte.
§ 73 Justering av protokoll Södra BF 2014.7
Föregående protokoll godkändes lades till handlingarna.
§ 74 Miljö
Micaela kommer att hjälpa Börje med att lägga upp en lista mot hemsidan med
klubbarnas miljöombud.
Börje föreslår en miljöarbetsgrupp från de olika sportgrenarna, för att diskutera
miljöfrågor i vårt distrikt. Börje har gett förslag på gruppmedlemmar. Vi tycker detta är
kanonbra och beslutar följa förslaget.
Börje kommer att åka till höstens miljörådgivarekonferens på Arlanda.
§ 75 Konferens Syd
Vi fastställer slutligt datum för Konferens Syd till 17-18 januari 2015. Jens har sedan
tidigare kontaktat Åhus Strand om vi återigen kan vara där. Jens inväntar svar inom
kort.
Micaela skickar ut till samtliga SGA hur konferensen kommer att läggas upp.
Ett tydligt och konkret program kommer att publiceras på hemsidan, där också alla
deltagare kan anmäla sig.

Vidare diskussion sker på höstens planeringsmöte med SGA.
§ 76 Ekonomisk rapport
Då Camilla hade förhinder att närvara vid mötet kommer Claes kontakta henne via
telefon för en kort rapport om hur det ser ut på den ekonomiska fronten.
§ 77 Rapport från South Swedish Rally - SSR (Bordlagd från fg möte § 66)
Martin delgav en utförlig info om årets SSR. I år valde man ett helt nytt upplägg för sitt
arrangemang, 3 dagar med 3 tävlingar i en tävling med totalt 380 startande. Syftet var
att locka annan publik. Man involverade t.ex. kommunens årskurs 3 för en
teckningstävling och vinnarens teckning stripades upp på tävlingsbil som sedan
lottades ut. Detta var väldigt lyckat vilket ledde till positiv publicitet i massmedia och
lockade mycket ny publik både i Tingsryd och ute på sträckorna. Ex på detta var att
man räknade uppemot 55000 personer i publiken i Tingsryd. SSR lyckades att skapa en
familjeupplevelse. Dessutom sändes det live på sbfplay.se
Nästa år firar man 40 år, då tävlingen dessutom kommer att ingå i SM.
§ 78 Rapport från politikermöte
Magnus och Claes träffade Per- Arne Håkansson (S) för att diskutera samhället och
bilsport. Han jobbar redan i kommunfullmäktige i Bjuv och kandiderar detta år till
riksdagen. Våra frågeställningar såsom marktillgång och ljud på anläggningar
diskuterades ingående och han förklarade hur han kan påverka detta om han blir vald.
Om han blir vald till riksdagen har han lovat att motionera i våra frågor.
§ 79 Ungdomsintegrering
Behövs ett separat möte, beslöts till måndag 8/9 18.15 i Lund. Claes sänder ut info.
§ 80 Skrivelser
A, Tomas Olsson, vår säkerhetsrådgivare, har skickat en skrivelse till Tekniska
Kommittén och Säkerhetskommittén i SBF med förlag till förtydligade i hur
säkerhetsbälten skall låsas.
B, Styrelsen har tagit del av en skrivelse från Boo Nilsson och Jörgen Kongstad.

§ 81 Ärendebank
Martin handlägger och skickar till övriga styrelsen.
§ 82 Framkommande
A, Mattias informerar om att folkracemötet har ägt rum.
B, Styrelsen beslutade att hela Folkracekommittén kan åka på höstens SGA-möte på
Arlanda. Mattias meddelar, Putte, Martin, Susse o Mats.
C, Ny utbildningsstruktur från SBF som bekräftar att distriktet äger rätten att utse
utbildare som är lämpliga. Micaela kontaktar bl.a. FR-utskottet om ev. stämplar. Redan
nu har distriktet 2 nya utbildare i folkrace som genomgått utbildarutbildning i våras.
D, Brev från Hanna Sandberg, SBF om att det är dags att skicka in kandidater till
Funktionärslandslaget. Micaela vidarebefordrar detta brev till klubbarna och vi hoppas
på stort intresse i distriktet.

E, Idrott Online kommer uppdateras med en utbildningsmodul, Claes kommer att delta
på detta informationsmöte den 18/10.
F, Det är stora problem för distriktet när SBF stänger sitt kansli under 2 veckor på
sommaren. Problemen består i när förare vill lösa ut sin engångslicens (då loggar man
in med personnr och kod på BS-online). Har man ingen kod eller glömt densamma kan
man normalt beställa ny till sin mailadress. Problemet är att du inte kan ändra eller
lägga in mail utifrån. Eftersom många byter mailadress (kanske speciellt yngre
personer) ofta har man inte tillgång till det nya lösenordet och därmed missar man
tävling. Senast kända fall är drabbade förare som skulle anmäla sig till
Svampafestivalen i folkrace (Tomelilla). Claes lyfter frågan vidare på nästkommande
möte i distriktordförandegruppen (DOG).
G, DM-tävling i drifting kommer att arrangeras av Svedala MK. DM-reglemente
godkändes av styrelsen och publiceras på hemsidan.
H/ Styrelsen ska uppdatera texten i Handlingsbeskrivningen för SGA. Vissa justeringar
och kompletteringar kan på förekommande anledning vara aktuella.
I/ Fair Race-grupp - Micaela är invald i denna grupp i SBF, som kommer se över fair
race och möjligheter till åtgärder om någon bryter mot förbundets värderingar.
Styrelsen stödjer gruppens arbete i allmänhet och Micaelas i synnerhet.
J/ Tackkort för uppvaktning från Lennart Nilsson.

§ 83 Nästa möte
Nästa styrelsemöte äger rum den 16/9-14 kl 18.00 på Väla Motorstadion och
Helsingborgs Kartingklubb.
Övriga möten som är bokade: 27/8 ordförandemöte i Hässleholm, 8/9
ungdomsintegrering i Lund, 28/10 planeringsmöte för SGA
§ 84 Mötets avslutning
Claes tackar för ett snabbt och effektivt möte.
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