SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET
Styrelsemöte Protokoll 2015.1
Telefonmöte 4/1-2015 kl 19.00

Närvarande : Claes-G Elofsson

Ordf

Micaela Petersson

Sekr

Camilla Möller

Kassör

Jens Claeson

§5

Mattias Nilsson

Förhindrade: Viktor Ranggren
Magnus Rugsveen
Martin Holm
Tina Lennartsson

§ 1 Mötets öppnande
Claes öppnar mötet.
§ 2 Föregående mötesprotokoll
Protokoll 2014.15 godkändes och lades till handlingarna.
§ 3 Ekonomisk rapport
Camilla informerar att vi följer budget. Slutlig rapport får vi på Konferens Syd.
§ 4 Mötesdagar 2015
Förslaget på mötesdatum antogs, men mötesplats/-er bestäms senare. Det närmsta mötesdatumet är
mån 12/1, telemöte ang. Konferens Syd. På konferens Syd tar vi ett fysiskt möte (fre 16/1). Vidare har
vi telefonmöte 12/2 och sen årsmötet den 21/2. Uppstartsmötet planerar vi in till den 3/3, där vi
också bokar in mötesplatserna till övriga möten under 2015.
§ 5 Konferens Syd 2015
Anmälningsläget ser bra ut det ökar hela tiden, webmaster får i uppdrag att skicka ut grund
programmet som anmälningsbekräftelse.
Claes ordnar flaggor, dukar, standar och kontrollerar med Magnus ang. nyckelband och namnbrickor
till deltagare och pristagare.
Micaela meddelar SGA att de som har priser etc. med till prisutdelningen ska komma med dessa
senast kl. 18,00 på fredagen. Camilla vill träffa samtliga SGA för ett förmöte kl. 08,00 på lördag
morgon, Micaela skickar mail till alla.

§ 6 Årsmötet
Det har inkommit 2 motionsförslag som styrelsen ska arbeta med. Vi har begärt viss
komplettering.
Tina efterlyser verksamhetsberättelser 2014 och planering 2015 från våra SGA. Inlämnade är
karting, dragracing, rally, folkrace samt rallycross.
Samtliga originalprotokoll skall lämnas till Camilla. Micaela fixar.
§ 7 Ungdomsintegrering
Under nov/dec genomfördes samtliga planerade träffar. På dessa träffar bestämdes
uppföljningsträffar nu till januari/februari (innan säsongen drar igång igen). Nya datum är bokade
och Micaela får i uppdrag att skicka dessa med ny inbjudan till webmaster för publicering på
hemsidan. Beslöts att lyfta fram projektet på konferensen.
§ 8 Klubbverksamhet
Micaela får i uppdrag att kontakta SRIF med uppmaning om att vi vill ha oss tillsänt deras nya
stadgar samt extra årsmötesprotokollet.
§ 9 Framkommande
Claes har införskaffat ett vitrinskåp till gåvor som förärats distriktet.
Som tidigare beslutats har vi skickat inbjudan till Blekingeklubbarna om att erbjuda dessa
möjligheten att närvara vid Blekingeidrottens Idrottsgala (6/2). I dagsläget har ännu inte alla
klubbar svarat.
Folkracekurs: Micaela får i uppdrag att kontakta deltagarna om att erbjuda steg 3 kurs.
Folkrace: Inkommen skrivelse från Putte och Mats ang. teknikerlicenser. Styrelsen avvaktar svar
från Tomelilla MK.
På förekommen anledning så diskuterades och beslöts att när grenfadderskapet berör klubb som
man är medlem i, så tar någon annan styrelseledamot temporärt över fadderskapet.
På förekommen anledning påminner Camilla att vid centrala träffar så får endast SGA + tekniker delta
på Södras bekostnad på våren medan vi anser att alla i SGA-grupperna ska delta på hösten.

§ 10 Nästa styrelsemöte
Måndag den 12/1-15 19,30 per telefon
§ 11 Mötets avslutning
Claes tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Micaela Petersson

Claes-Göran Elofsson

