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§ 82 Mötet öppnas
Claes öppnade mötet och hälsade Pernilla extra varmt välkommen.
§ 83 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 84 Ekonomisk rapport
Då Camilla hade anmält förhinder redogjorde Claes kortfattat om ekonomin, vilken
följer budget.
§ 85 Ungdomsintegrering/ungdomar
Ungdomsintegreringen diskuterades ingående. Många gjorde gällande att
klubbutveckling är en stor del i ungdomsintegreringen, varför vi enades om att ’döpa
om’ projektet till Klubbutveckling med ungdomsintegrering. Detta innebär ett litet
komplement i projektet där klubbutveckling kommer att ta en större plats.
Den 6 juni kommer Nathalie och Emma i ungdomsgruppen närvara vid Trelleborg
Motorshow.
§ 86 Bilsportkonferens Syd 2016
Jens informerade om de offerter som han och Camilla har fått in. Styrelsen beslutade
att Bilsportkonferens Syd kommer att arrangeras på olika platser, de kommande åren.
Då blir det lite närmre för några medlemmar i distriktet ena året och för andra nästa

år. Vi beslutade därför att Bilsportkonferens Syd 2016 kommer arrangeras på Örenäs
slott och preliminärt på Ronneby brunn 2017.
§ 87 Utredningsprojekten
Uppföljning av de utredningar som årsmötet ålade styrelsen. Lennart kommer att kalla
till ett fysiskt möte för sin arbetsgrupp angående tillståndsavgifter. Camilla kommer
kalla till ett möte med sin arbetsgrupp om möjligheter/kostnader kring
funktionärsutbildningar.
§ 88 Klubbverksamhet
Claes har varit på möte med SRIF angående onsdagsträning.
§ 89 Utbildningar och utbildningsstrukturen
Claes har dialog med Monica i förbundsstyrelsen angående utbildningar och antal
timmar mm.
Idrott Online, det finns många utbildningar via SISU för klubbar, Micaela skickar
information till klubbarna.
Micaela skickar ut en påminnelse till klubbarna om vilka som vill genomgå pedagogisk
utbildning för klubbutbildare. Claes kommer därefter kontrollera med SISU om
lämpliga platser för utbildning och datum så man kan anmäla sig.
Utbildning i LOTS på SBF kansli 5 juni, Claes kommer närvara.
Inkommit förfrågan om hur man blir vagnboksutfärdare i folkrace. Mattias kontaktar
Mats Olsson.
§ 90 Lådbilar
Magnus, fadder för sportgrenen lådbilar, kontaktar SGA Torgny angående regler mm.
§ 91 Rapport från DOG-möte
Claes informerar från de två senaste DOG-mötena.
§ 92 RIM 30 maj
Snabb avstämning om resplaner mm. Lennart representerar Södra BF.
§ 94 Deltagande i icke SBF-arrangemang
Inkomna förfrågningar har godkänts.
§ 95 Fadderskap
Indelningen är klar för resp. sportgren och vi kommer skicka informationen till berörda
personer samt lägga informationen på hemsidan.
§ 96 Framkommande/inkomna mail och skrivelser.
Visioner 2020, Claes informerade om detta och hade ‘plockat’ ut tre punkter, som vi
beslöt fördjupa oss i, med början till nästa styrelsemöte. Dessa tre punkter är:
> Organisation
> Glädje
> Mer attraktivt – öka allmänhetens kännedom

Beslöts att hela styrelsen har till uppgift att till nästa styrelsemöte förbereda sig
genom att tänka igenom dessa tre punkter – Vad/hur gör vi? Tänk helt fritt.
Rallycrossatsningen vid folkrace-tävlingar, Micaela kommer att kontakta berörda
personer så vi kommer igång. Samtliga folkraceklubbar är intresserade.
Banförteckning är ännu inte klar Micaela påminner samtliga SGA.
Vår kontakt i förbundsstyrelsen är Monica Möller så som tidigare år.
Tidningen Rally och racing kommer skickas till Camilla och Jens, Micaela skickar
adresser mm till SBF.
Lennart Lilja vår tillståndsgivare meddelar att han kommer lämna detta uppdrag,
Mattias, som är intresserad att ta över, kommer att kontakta Lennart för att veta vad
detta innebär i praktiskt arbete.
Historisk racing har under pågående säsong ändrat sina regler till att man ska vara 18
år och inneha B-körkort. Detta drabbar bl.a. en ung förare i vårt distrikt, Melvin
Nilsson. Vi, genom Magnus, kommer att författa en skrivelse till förbundsstyrelsen i
detta ärende. Vi ser detta som ytterst allvarligt då detta motsäger vårt gemensamma
mål att fånga in ungdomar till vår sport. Vi frågar oss hur ska vi kunna nå unga förare
om vi ska förbjuda dem att köra?
Lennart informerar oss att Tekn. Kommittén nu godkänt stående pedalställ i rally på
Volvo 940,240, BMW 318 Compact, samt Opel Ascona B.
Ett nytt Fair Race-ärende har kommit till vår kännedom, Micaela kontaktar
vederbörande för att ge information mm.
Micaela har av privata skäl aviserat att hon kliver av sitt styrelsearbete vid nästa
årsmöte.
§ 97 Ärendebank
Viktor drar igenom den och vi lägger den till handlingarna. Viktor skickar ut den
uppdaterade versionen.
§ 98 Nästa möte
16/6 kl. 18.00 i Hjärup.
§ 99 Mötets avslutning
Claes tackar för ett givande och trevligt möte och förklarar detsamma avslutat.
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