SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET
Protokoll 2015.12
Tisdagen den 20/10 2015 kl. 19.00
Telefonmöte.
Kallade:

Claes-G Elofsson

Ordf.

Camilla Möller

Kassör

Viktor Ranggren
Magnus Rugsveen
Mattias Nilsson
Pernilla Grahn

adj.

Jens Claëson

Konf Syd

Förhinder:
Micaela Petersson

Sekr.

Monica Möller

FS-fadder

Lennart Nielsen

§ 148 Mötet öppnas
Claes öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§ 149 Föregående protokoll
Protokoll 2015.10 godkänns och läggs till handlingarna.
§ 150 Bilsportkonferens SYD
Jens informerar om möte han och Claes hade på Örenäs Slott med konferensvärd
Emelie. Mycket positivt. Inbjudan är färdig och läggs ut snarast. Anmälan öppnar v. 45.
Claes väntar besked på föreläsare.
§ 151 Ekonomisk rapport
Camilla informerad om ekonomin. Budgeten följs.
§ 152 Klubbutveckling med ungdomsintegrering/kick off
Ingen träff har arrangerats sen förra styrelsemötet. Claes planerar träff i Karlskrona i
slutet av november. Hörby ligger också på tur.
Anmälningstiden är förlängd till ungdomskickoffen.
§ 153 SBF-information
Claes har pratat med Monica som omtalade att mer specificerad information om
utbildning, utbildningsstruktur och utbildningsmaterial kommer delges på
ordförandemötet i Stockholm 7-8/11.

§ 154 Vision 2020
Bordläggs
§ 155 Planeringsmöte 29/10
Dagordningen som förslagits godkänns
§ 156 SGA karting
Claes träffat Tomas Axelsson tillsammans med Carl-Erik. Övriga styrelsen ser fram
emot att träffa honom på planeringsmötet och därefter tas det formella beslutet.
§ 157 Utbildning
LOTS-utbildning - tisdag 27 oktober 18.15 i Hässleholm.
Pedagogikutbildning – tisdag 17 november 18.15 i Hässleholm.
Godkända utbildare i resp. sportgren – bordläggs, tas upp på planeringsmötet
§ 158 Skåneidrotten/DF-forum
Vi som deltog, Viktor, Pernilla, Magnus och Claes, blev uppdelade i olika grupper. Det
var taktiskt bra att vi var 4 representanter på plats för vi kunde påverka våra
respektive grupper att förslaget Framtida Regionalt Specialidrottsstöd var bra. Totalt
sett, var det ett positivt möte.
§ 159 Rapport DOG-möte
Claes informerar om senaste DOG-mötet den 11 oktober. Nästa möte 6 november.
§ 160 Idrott online/LOTS
Idrott Online- och LOTS-utbildning i Hässleholm 27 oktober 2015.
§ 161 Årsmötet
Lördagen den 20 februari 2016, plats ej fastställd ännu. Tina är ansvarig för
sammanställningen av årsmöteshandlingarna.
§ 162 Inkommen post och skrivelser/framkommande
KAK/S Motorsport, Johan Sjövall, har önskat ha ett möte med Claes.
Claes informerade från SDF-dialogmötet med Blekingeidrotten den 19 oktober.
Inkommit en skrivelse ang. SBF Säkerhetskommitté från vår säkerhetsrådgivare Tomas
Olsson. Tomas återkommer i ärendet.
Racingskolan genomförd, 19 deltagare. Några smärre incidenter inträffade men det
blev bra till slut. De flesta som deltog på kursen hade blivit rekommenderade av
tidigare deltagare.
Inbjudan 50-årsjubileum Helsingborgs Kartingklubb, Lennart och hans fru
representerar distriktet.
Magnus inväntar rapport från Torgnys lådbilsresa till Norge. Torgny ska titta på det
norska reglementet och översätta det till svenska.

Blekingeidrottens Idrottsgala 5 februari 2016 på Ronneby Brunn, där vi avser
representera. Sista dagen för nominering är 31/12-2015 via Blekingeidrottens
hemsidan.
Hallands IF inbjuder till SDF-dialogmöte den 26 november 2015 på Björkängs
Värdshus.
§ 163 Ärendebank
Viktor informerade om ärendebanken. Han skickar en uppdaterad lista.
§ 164 Nästa möte
Extra telefonmöte 16 november 19.00, där huvudtemat är planering inför Konferens
Syd.
§ 165 Mötets avslutning
Claes tackar för ett givande och trevligt möte och förklarar detsamma avslutat
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