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§ 168

Jens Claëson

Konf Syd
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Micaela Petersson

Sekr.

§ 166 Mötet öppnas
Claes öppnar mötet och hälsar alla välkomna till telefonmötet.
§ 167 Föregående protokoll
Protokoll 2015.11 och 2015.12 godkänns och läggs till handlingarna.
§ 168 Bilsportkonferens Syd
Jens har inget nytt att informera. 22 är anmälda till dags datum. Claes eller Börje
kommer att i resp. sportgren informera (ca 10 min) om miljö. Claes tilltänkta
föreläsare har fortfarande inte svarat. Claes ska jaga i veckan för att få besked. Claes
går igenom lördagsförmiddagens preliminära minutschema, som kommer att skickas
ut till berörda senare. Magnus kollar med förra årets DJ om han kan/vill spela. Jens
kollar musikförslag med Örenäs Slott. Vi övriga uppmanas kolla om de vet något band
eller DJ.
§ 169 Ekonomisk rapport
Camilla informerar om ekonomin.
§ 170 Klubbutveckling med ungdomsintegrering/kick off
Viktor informerar om ungdomskick off som var i helgen 14-15/11. Upplevdes som en
bra helg. Viktor uppmanas att göra en rapport om helgen.
Viktor föreslår att Emma Ingemansson blir invald i ungdomsgruppen. Det fastslås här
på mötet.
På förslag från Camilla beslöt vi att på Konferens Syd prata med och höra
ungdomsgruppens planer för framtiden.
§ 171 SBF-information

Claes, Viktor (ungdomsforum) och Magnus (SBF valberedning) deltog
ordförandemötet i Stockholm. Claes informerar om mötet. Förslag att ändra på
mandatperioder inom SBF, 2 år för ordförande resp. ledamöter 4 år. Regelgruppen
informerade om nya regelmallen. Utbildningsstegen ska revideras liksom
utbildningsstrukturen. Då nya förslag framtagits ska dessa remissas till berörda. Viktor
informerade om möte med ungdomsgruppen.
§ 172 Vision 2020
Bordläggs
§ 173 Planeringsmöte 29/10
Mötet var bra. Det nya upplägget med en snabb genomgång av året som gått och
planer för nästkommande år kändes bra.
§ 174 SGA karting/DM Karting
Beslut tas på att Tomas Axelsson utses till ny ordinarie SGA i Karting. Avgående CarlErik Torphage blir assisterande SGA Karting t.o.m. 2016.
Mötet godkänner reglerna för DM i Karting 2016.
§ 175 Utbildning
Behövs än en gång att påminna våra SGA att inkomma med uppgift vem som är
godkänd utbildare i sin gren. Det är någon SGA som lämnat in men det saknas i många.
Påminn SGA om att även lägga ut sina resp. utbildningar på Södras hemsida. om deras
§ 176 Skåneidrotten
Skåneidrotten har beslutat att anta förslaget Framtida Regionalt Specialidrottsstöd.
§ 177 Rapport DOG-möte
Claes informerar om senaste DOG-mötet 6 november.
§ 178 Idrott online/LOTS
Vi lyckades inte tillfullo med årsrapporterna, en klubb saknades. Trots erbjudande om
assistans och påtryckningar har tyvärr denna klubb inte lämnat in rapporten.
Tillståndsavgifterna för 2016 beslutas att vara oförändrade
§ 179 Årsmötet
Det har inte inkommit någon extern intressent om att arrangera årsmötet. Därför
förbereder vi i dagsläget för ett eget arrangemang. Förslag på att förlägga årsmötet till
en vardagskväll, dock avvaktar fram till den 3 december med beslut.
§ 180 Inkommen post och skrivelser/framkommande
Styrelsen har uppmärksammats på att vid vissa tillfällen har TL inte tagit beslut efter
händelse utan efter person. Det har även framkommit att protesterinlämning nekas i
tävlingssekretariat. Vi påtalar det felaktiga förhållandet för våra SGA.
Genomgång av från Anders Åberg insänt förslag Tekniska regler Rallycross klass 4.
Något måste göras med klassen, då den tenderat att bli alltför kostnadskrävande. Det
negativa är att om Södra BF beslutar att pröva det här reglementet enskilt, så kan det

vara svårt att exv. köra en Cup gemensamt med andra distrikt, då bilarna är något
olika rent tekniskt sett. Claes pratar med Anders.
Claes har haft möte med KAK/S Motorsport, ett bra möte med Johan Sjövall som är ny
på sin post som motorsportansvarig.
Årsstämma den 2 december för SSR. Torgny och Claes representerar, där Torgny har
fullmakten.
Torgny Wallin har lämnat in ett första utkast på nytt reglemente på lådbilar. Magnus
är behjälplig vid utformningen.
Camilla har haft möte med sin projektgrupp (fri FU-utbildning). Sammanfattning med
beslut från mötet presenteras inom kort.
Lennart, ansvarig för sin projektgrupp (tillståndsavgifter), har sammanställt resultatet
efter jämförande utredning. Fler parametrar skall vägas in före det slutliga resultatet.
Blekinge IF idrottsgala - vi står på platsbokningens väntelista
Information till distrikt och klubbarna från SBF centralt om ändring av
fakturahantering.
Redan 2016 kommer alla licenser att var digitala i LOTS-systemet, så det är upp till
förarna och klubbarna att kunna visa/kontrollera att licenserna är giltiga. Möjlighet
finns att köpa licensplastbricka, lika tidigare.
§ 181 Ärendebank
Bordläggs
§ 182 Nästa möte 3/12
På Ringsjö Värdshus 18.00 med julbord och firande av jubilarer.
§ 183 Mötets avslutning
Claes tackar för ett givande och trevligt möte och förklarar detsamma avslutat
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