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Hedersordf

§ 85 Mötets öppnande
Claes öppnade möte och hälsade alla varmt välkomna.
§ 86 Justering av protokoll Södra BF 2014.8
Protokollet justerades och lades till handlingarna
§ 87 Miljö
Börje informerade om hur planerna för höstens miljöträffar kommer att se ut, miljögruppsträffen i
Hörby resp. miljöutbildningen I Hässleholm. Micaela kommer att skicka ut kallelse avseende
miljöutbildningen till samtliga klubbar och miljöombud.
§ 88 Ekonomisk rapport
Camilla föredrog balans och resultatrapporten och vi ligger i fas i vår budget.
§ 89 Rapport från DOG-möte
Claes informerade om senaste distriktsordförandegruppmötet (DOG-möte)
§ 90 Rapport från politikermöte
Magnus har under valrörelsen besökt flertal av partierna för att höra om hur de ser på vår
verksamhet. Resultatet är att politiker inte vet så mycket om vår situation med t.ex. tillgång till
försvarets mark och ljudfrågor. De är positivt överraskade av vårt miljöengagemang. Att jobba mot
politiker är något vi måste bli bättre på inom rörelsen.
§ 91 Distriktsårsmöte 2015
Datumet är satt till den 21/2 2015 och kommer äga rum i Helsingborg med Helsingborgs KK som värd.

§ 92 Konferens Syd 2015
Allt fortlöper enl. planeringen. Micaela skickar ut en påminnelse om program till SGA. Webmaster
kollar på anmälningssida.

§ 93 Planeringsmöte
Micaela skickar ut inbjudan till alla.
§ 94 Utbildningar
Genomgång av SBF’s utbildningsstruktur. För att säkerställa kvalitén på de utbildningar som sker i
Södra BF skall alla utbildningar alltid bokas via SGA så man säkerställer att man får likvärdig utbildning
i hela distriktet. Sen tycker vi det är viktigt att man tänker på placering av mötesort både centralt och
lokalt. Viktigt att man försöker samordna samåkning.
§ 95 Ungdomsintegrering
Fortsätter enl. planeringen med bokning av mötesplatser.
§ 96 SGA Dragracing
Skrivelser, fysisk information/information per telefon har inkommit till styrelsen avseende SGA-rollen i
dragracing. Frågan diskuterades ingående och styrelsen beslöt att entlediga Åsa Johansson medan
styrelsen inhämtar mer information i ärendet.
§ 97 Handlingsbeskrivning
Är under revison och kommer att behandlas klart via mail och sedan på kommande möte.
§ 98 Ärendebank
Bordlägges till nästa möte
§ 99 Framkommande
Vi har fått information från webmaster att trafiken på hemsidan och på facebook har ökat. Fler och
fler delar informationen på t.ex. facebook.

§ 100 Nästa möte
21/10 kl 20,00 via telefon.
§ 101 Mötets avslutning
Claes tackar för ett effektivt möte.
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