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Konf. Syd

§ 131 Mötet öppnas
Claes öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 132 Föregående protokoll
Bordläggs då protokollet inte kommit styrelsen tillhanda.
§ 133 Bilsportkonferens SYD
Jens, som är inbjuden för att rapportera om Bilsportkonferens SYD, informerar efter
fortsatta samtal med Örenäs Slott. Beslutades att inbjudan skulle läggas ut snarast då
sista anmälningsdagen är tidigare än de andra åren. Beslutades vidare att Jens skulle
delta på samtliga styrelsemöten fram till Bilsportkonferens SYD har avhållits.
§ 134 Ekonomisk rapport
Camilla redogjorde om ekonomin. Budgeten hålls. Camilla och Claes ska ha möte med
datakonsult angående bokningssystem till konferenser, kurser mm.
§ 135 Klubbutveckling med ungdomsintegrering
Anmälan är öppen för Kick Off 2. Viktor och hans kollegor kontakter de ungdomar som
var på reservlistan från vårens Kick Off.
Det togs beslut om att bjuda in till Blekinge idrottsgala. Givetvis måste bilsporten
nomineras till Idrottsgalan.
§ 136 SBF-information
Samtliga distrikt har av Förbundsstyrelsen beviljats förlängning (20151001 –
20151115) att rapportera in årsuppgifterna i Idrott Online.

§ 137 Vision 2020
Bordläggs
§ 138 SGA karting
Förslag på Thomas Axelsson, som Carl-Eriks efterträdare SGA KA. Claes planerar ett
möte med Thomas och Carl-Erik. Vi vill gärna att de båda kommer till planeringsmötet
den 29/10.
§ 139 Utbildning
Inget nytt från SBF’s projektgrupp. SISU arrangerar många utbildningar, bl.a.
pedagogisk utbildning som utbildare ska genomgå. Claes kontaktar SISU angående
innehållet i kursen och återkopplar med information.
§ 140 Skåneidrotten
Inbjuder till DF-forum 3/10. Claes, Magnus, Viktor och Pernilla deltar.
§ 141 Rapport DOG-möte
Claes rapporterade om senaste DOG-mötet. Nytt möte 11/10
§ 142 Idrott online/LOTS
SISU har utbildningar i Idrott online-modulen. LOTS-utbildning måste ske inom SBF
och/eller distrikt.
§ 143 Miljö
Miljörådgivarkonferens i Stockholm den 24-25/10. Claes deltar då Börje är förhindrad
p.g.a. sjukdom.
§ 144 Inkommen post och skrivelser/framkommande
Genomgång av inkomna skrivelser/post.
Inför planeringsmötet den 29/10 uppmanas SGA att bl.a. lämna sin
verksamhetsberättelse etc., vilket framgår av kallelsen.
Genomgång av statusen i projektgrupperna Tillståndsavgifter resp. Fria utbildningar.
Det är dags att börja tänka på Årets pristagare inom Södra distriktet.
Anmälningar till Racingskolan fortgår, tillkommer elever hela tiden.
Politikerträffar måste p.g.a. tidsbrist flyttas fram till efter nyår.
§ 145 Ärendebank
Bordläggs
§ 146 Nästa möte
Telefonmöte 20/10
§ 147 Mötets avslutning
Claes tackar för ett givande och trevligt möte och förklarar detsamma avslutat
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