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§ 64 Mötet öppnas
Claes öppnade mötet och hälsade vår gäst Torgny Wallin extra varmt välkommen.
§ 65 SGA Lådbil
Torgny ger en målande beskrivning av lådbilsverksamheten som varit de senaste 20 åren. Det finns
ännu ett antal aktiva ledare och det genomförs några tävlingar per år. Visionen är att dra igång
verksamheten inom distriktet igen. Det som behövs är uppdatering av reglemente.
Styrelsen beslutade att Torgny Wallin ska utses som SGA i Lådbil för Södra BF. Torgny får i uppdrag att
se över det gamla reglementet och återkoppla till oss. När detta är klart lägger vi det på hemsidan.
§ 66 Säkerhet
Tomas informerar om en mycket positiv utbildning om elbilar och säkerhet, som han genomgått den
28 mars 2015 i Hultsfred.
Incidentrapporterna efterlyser Tomas. Dessa skall skickas in till honom efter varje tävling där någon
behövt uppsöka sjukhus.
P.g.a. en incident i folkrace, sänder Micaela och Tomas en skrivelse till folkraceutskottet.
§ 67 Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.
§ 68 Ekonomisk rapport

Vi följer budget. Bilsportkonferens Syd slutade på minus 60000 kr. Största delen av underskottet
härrör från distriktets satsning på fritt deltagande för ungdomar, en satsning som känns mycket
positiv. Racingskolan gick helt enligt budget, ett nollresultat.
§ 69 Förbundsmöte
I de handlingar som sänts ut till delegaterna så fanns en felaktig information hur vårt distriktsårsmöte
röstat på en motion. Claes har kontaktat SBF ang. detta.
§ 70 Ungdomsintegrering
Träff planeras just nu i Hörby, Asarum, Tomelilla. Träff i Kristianstad är bokad 6 maj samt 1 juni i
Örkelljunga. Sedan i höst är det planerat i Karlskrona.
§ 71 Ungdomskickoff del 2
Ungdomsgruppen jobbar vidare i raskt tempo på en del uppslag. För de ca 15-20 ungdomar som inte
fick plats på kickoffen i våras planeras ett event den 14-15 november. Dessutom arbetar gruppen
vidare med förslag på mindre arrangemang t.ex. grillträff, filmkväll mm där den första är planerad den
15/5-2015 på Väla motorgård i Helsingborg.
§ 72 Utbildningsstruktur
Claes arbetar vidare med FS/SBF med att få sammankoppling med funktionärsutbildningars Steg 1-4
till respektive A/B/C/D-licenser, d.v.s. samma namn på kurs som licensklass. I detta sammanhang bör
man också kontrollera och genomarbeta så det är rimliga krav på antal timmar mm. Södra BFs
Utbildningsstruktur läggs på hemsidan.
§ 73 Utbildningar
Conny har genomgått utbildarutbildningen i Stockholm. Då dragracingkursen dag 2 blev inställd anslöt
han med driftingutbildningen.
Klubbutbildarutbildningen - efter utskick via mail till klubbarna så framkom ett stort intresse för denna
typ av utbildning. Claes bokar in utbildningstillfälle med bl.a. Skåneidrotten, som vi sedan kan maila ut
till alla.
Distriktsutbildarutbildningen - efter förfrågan bland våra SGA avseende vem och när man senast
genomgått föreskriven utbildning har efterfrågan på dylik utbildning framförts. Micaela kartlägger
behovet och Claes kollar med gemensam del 1 i denna utbildning.
Säkerhetsträff för klubbar i distriktet för all säkerhetspersonal, m.fl. Tomas kommer boka datum och
återkomma.
Radiostyrd bilsport efterfrågar utbildare och utbildarutbildning. Micaela och Claes tar tag i detta.
G 15-utbildning - det har kommit in önskemål om en ny sådan. Claes kollar på datum för detta.
§ 74 Klubbverksamhet
Claes har varit på möte med Svedala MK.
SRIF extra årsmöte och årsmöte - Magnus och Viktor, som var på plats, rapporterade muntligen.

§ 75 Rapport från DOG-möte
Claes rapporterar från senaste mötet.
§ 76 RIM 30 maj
Skåneidrottens inbjudan till RIM i Helsingborg - Lennart deltar för distriktets räkning. Claes deltar på
inbjudan av Riksidrottsförbundet.

§ 77 Budkaveln ’Vägen till livet’
Under året vi innehaft budkavlen har den bl.a. varit med på SSR (i TV-sändning), STCC,
Bilsportkonferens Syd, vårt distriktsårsmöte samt några fler tävlingar. Den ska nu lämnas vidare. Vi
väljer att lämna vidare till Uppland BF.

§ 78 Framkommande/inkomna mail och skrivelser.
Trelleborg motorshow 6 juni. Micaela kollar om ungdomsgruppen kan delta.
RC 2150 på folkracebanor - positivt svar från förbundsstyrelsen, så nu kör vi på med vår testperiod.
Vipkort är utskickade.
Fredrik Nässlander och Tomas Olssons ansökan om funktionär i icke SBF-sanktionerade tävlingar.
Styrelsen beviljade.
Banregister, Micaela påminner SGA att skicka in sina uppgifter till SBF.
Från distriktsårsmötet har vi en del motioner att arbeta vidare med, ett arbete som inleds nu.
Bilsportkonferens syd 2016 - planering pågår. Här kommer vi även kontrollera hur en bra
anmälningssida kopplat till hemsidan kan fungera, ev. via Idrott online.
Styrelsens fadderskap uppdaterades och Claes skickar till webmaster för publicering.
Fair race – folkrace-ärende har noterats på facebook. Micaela pratar med vederbörande.
Dags för nya id-brickor till förtroendevalda.
Tröjor, med märkning Södras ungdomsgrupp, tas fram till ungdomsgruppen.
Micaela tar in prisuppgifter ang. inköp av eventtält.

§ 79 Ärendebank
Viktor drar igenom listan.

§ 80 Nästa möte
26/5 kl. 18,00 Tomelilla (Svampabanan).

§ 81 Mötets avslutning
Claes tackar för detta trevliga möte.
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