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§ 114 Mötet öppnas
Claes öppnar mötet som inleddes med att Monica Möller (SBF) tackade Thor för hans
tid i Disciplinnämnden.
§ 115 Föregående protokoll
Protokollet godkändes efter en justering och lades till handlingarna.
§ 116 Vision 2020
I arbetet med vision 2020 har vi stakat ut några ledord, göra bilsporten mer attraktiv,
öka kännedom om vår organisation samt skapa glädje. Men hur ska vi göra för att
synas mer? Vi hade bjudit in Johan Carlstedt som gav sin syn på hur informationsflöde
och marknadsföring via bl.a. sociala medier fungerar. Vi fick många bra tips och idéer
att jobba vidare med.
§ 117 Ekonomisk rapport
Camilla rapporterade om att vi följer budet. Torgny informerar kort från mötet med
SSR och hur tävlingens utfall blivit.
§ 118 Klubbutveckling med ungdomsintegrering

Vi sammanfattade vad som skett sedan sist och var läget är med klubbarna just nu. Vi
kommer bjuda in till nya träffar under november månad. Micaela ska uppdatera
powerpointprogrammet för mer inriktning mot klubbutveckling.

§ 119 Information från SBFs
Monica ger information från SBF om bl.a. utbildning/utbildningsstruktur och material.
§ 120 Bilsportkonferens SYD
Rapport om dagsläget. Jens jobbar med inbjudan, som han presenterar på nästa
styrelsemöte.
§ 121 Uppdragsbeskrivning
Uppdragsbeskrivningar godkändes och Claes ska skicka dem till webmaster för
publicering på hemsidan.
§ 122 Utbildning
Claes bokar efterfrågade utbildningar med SISU och återkommer med datumförslag.
Micaela kommer åter påminna om att SGA skall skicka in lista med godkända
utbildare.
Intresse för ny juridisk utbildning, Claes kollar med Juridiska om de kan komma och
hålla en gemensam utbildning.
§ 123 Licensansökningar
A-licenser ansökningar har inkommit, vilka tillstyrktes. Micaela ombesörjer att de
skickas vidare till SBF.
§ 124 Rapport DOG-möte
Claes rapporterar från de senaste två mötena.
§ 125 Lots-idrottonline
Micaela informerade om senaste läget avseende bl.a. om insända årsrapporter och
Monica fick med sig all information om systemen till deras kommande möte.

§ 126 Fair race ärenden
En del nya ärenden har inträffat under sommaren, som Micaela informerade övriga
styrelsen om.

§ 127 Inkommen post och skrivelser/framkommande
19 okt inbjudan till Blekinge idrottsförbund SDF-dialog I Ronneby, bl.a. avseende nytt
bidragssystem (samordnat med Skåneidrottens). Camilla och Claes deltar.
Claes påpekar vikten av att vi upprättar excelfiler med bl.a. godkända utbildare,
godkända domare mm. Detta är ett ytterst bra verktyg för arrangörer att jobba med

och han ger ett par positiva ex. Micaela kommer åter kontakta SGA och vi kommer
även lyfta detta på planeringsmötet den 29 oktober.
Skåneidrotten har den 3 oktober inbjudit till information/diskussion avseende
framtida Regionalt specialidrottsstöd. Viktor, Magnus, Pernilla o Claes deltar.
Carl-Erik Torphage har ett förslag på ny SGA i Karting. Claes o Carl-Erik träffar
vederbörande den 9 oktober.
Lennart informerar om det fortsatta arbetet i utredningen kring tillståndsavgifter.
Conny kommer åka på kommande DR SGA träff.
Conny är nu även godkänd chassiebesiktigare i drifting.
Rallycross 2150, styrelsen tar del av den senaste informationen från Anders Åberg.
Claes upprätthåller kontakten.
Inbjudan från Helsingborg Kartingklubb till deras 50 års jubileum den 7/11. Lennart
och Magnus representerar.
Allmänt rallymöte den 7/11 i Hässleholm. Lennart, Torgny o Camilla deltar.
Camilla presenterar ett förslag på nytt bokningssystem för konferenser/utbildningar.
Vi ser på olika och positiva lösningar/utnyttjanden. Vi jämför vad LOTS har att erbjuda.
Ungdomsträff har arrangerats i Hästveda där Södras ungdomsgrupp har bjudit in till
att kolla på folkracetävling och avsluta med grillkväll. Ett 15 tal ungdomar deltog på
aktiviteten.
Ungdomskickoff del 2. Ungdomsgruppen har fått in offerter. Styrelsen beslutar att
självklart skall kickoff del 2 genomföras och ber dem göra en inbjudan.
Inbjudan den 7-8/11 till Nätverksträff med SBFs ungdomsgrupp, en ungdom och en
från styrelsen får åka, Viktor organiserar det.
Magnus utses till politisk kontaktperson i Södra BF. Detta läggs till på vita listan och
hemsidan. Micaela ombesörjer.
§ 128 Ärendebank
Viktor går igenom ärendebanken och uppdaterar densamma.
§ 129 Nästa möte
29/9 Hässleholm 18,00.
§ 130 Mötets avslutning
Claes tackar för dessa 2 intensiva kvällar med mycket klargjort inför en spännande
höst.
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