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§ 99 Mötet öppnas
Claes öppnar mötet och hälsade alla välkomna. Claes ställde frågan om att adjungera
in Pernilla i styrelsen, vilket bifölls enhälligt.
§ 100 Föregående protokoll
§93 saknas i förra protokollet då punkten utgick. Ändra numreringen av föregående
protokoll, godkändes därefter och lades till handlingarna.
§ 101 Ekonomisk rapport
Genomgång av ekonomin av Camilla. Budgeten följs. Beslutade att köp av profilkläder
ska sambeställas. Beslutades att Camilla författar en beskrivning hur det ska gå till när
profilkläder beställs/köps. Camilla har begärt in offert på ett generellt
anmälningsprogram, återkommer om priset på det.
§ 102 Vision 2020
Jobbar vidare med Vision 2020. En stor del handlar om att bilsporten behöver synas
mer. Jobbar vidare med hur vi ska kunna synas mer. Kallar press & PR-ansvarige Johan
Carlstedt till nästa möte. Claes kallar Johan.
§ 103 Ungdomsintegrering/ungdomar
Jobbar vidare med att få in ungdomar i satsningen. En del ungdomar är idag även
adjungerade i kommittéer och utskott och när möten på distriktsnivå krockar väljer de
kommittéerna och utskotten först och det är inget bra för ungdomsutvecklingen.

Ungdomsintegreringsmöte kommer att försöka hållas i Tomelilla i juli och Camilla ska
försöka ha möte i augusti.
Magnus träffade Nathalie och Emma från ungdomsgruppen i Trelleborg (Trelleborg
Motorshow) och de var nöjda med dagen. Hade varit en del folk hos dem och pratat.
Efter ingående diskussion enades vi att ’döpa om’ detta projekt till Klubbutveckling
med ungdomsintegrering. Våra hittills genomförda träffar har gett oss ett vidare
perspektiv i klubbverksamheten, som gör att vi ser ungdomsintegreringen i ett större
sammanhang.
§ 104 Utredningsprojekten
Lennart (tillståndsavgifter) ska ha möte 27/6. Camilla (FU-utbildning) planerar in möte
snarast möjligt.
§ 105 Klubbverksamhet
Södra har fått info (mail) från SRIF 2/6 2015 om att Kennet Christensen avgår som
ordförande.
§ 106 Konferens Syd
Camilla kontaktar Jens om avtal från Örenäs Slott.
§ 107 Utbildningar
Claes fortsätter dialog med Monica M, FS angående de generella FU-utbildningskraven
Claes närvarade vid utbildningen i LOTS/Idrottonline i Stockholm. Skickar över
uppgifter till Mattias.
Micaela uppdras att skicka ut information till klubbarna att SISU arrangerar
Idrottonline-utbildningar.
Pedagogisk utbildning för klubbutbildare kvarstår att anordna. Micaela sänder
påminnelse till klubbarna för att inventera deras intresse.
Ledarskapsutbildning för ungdomar efterfrågas. Vi kontaktar SISU om de har
utbildningar i det här eller kan anordna det.
Vi saknar fortfarande uppgifter för en del sportgrenar vem som är förar- och/eller
funktionärsutbildare. Micaela påminner SGA inom respektive sportgren.
En hel del klubbar har fortfarande inte rapporterat in sina banlicenser. Micaela
påminner SGA inom respektive sportgren.
Det saknas teknikerutbildare inom rally, rallycross och racing. Beslöts i enhälligt att
sådan måste utses, vilken kan vara gemensam för dessa grenar.
§ 108 Rapport från RIM 30 maj
Lennart, som representerade distriktet, var mycket nöjd med dagen. Det var givande.
§ 109 Rapport från DOG-möte
Claes informerar om det senaste mötet i distriktsordförandegruppen (DOG).
§ 110 Framkommande/inkomna mail och skrivelser

Torgny Wallin, SGA LB, ställde frågan (via Magnus) om distriktet kunde bidra med
resepengar för att åka till Norge på lådbilsrally. Bifölls med halva resan. Magnus
handlägger.
Förslag har inkommit till distriktet från Anders Åberg om ett modifierat tekniskt
reglemente i RC 2150. Avsikten var att tävlingar i Södra skulle genomföras enligt detta
förslag. En enig styrelse avslog förslaget, men uppmanar samtidigt Anders att sända
förslaget vidare till RC-utskottet, eftersom det är dessa som ’äger’ samtliga
reglementen inom sportgrenen. Claes handlägger
Mail från SBF kansli om FR-serier i distriktet. Mattias kontaktar Putte för svar.
Beslut om A-licensansökningar, Jimmy Hansson – avslag (infordras komplettering).
Angelika Haraldsson – tillstyrks. Claes handlägger.
Micaela uppdras att kontakta Fredrik, SGA RB, för att sondera SGA-frågan i
sportgrenen.
Länken från Idrott Online till Södra BF fungerar inte. Har påtalats tidigare och gör det
igen. Claes kontaktar Lasse J och/eller Hans E.
Magnus planerar en politikerträff i Lund i oktober/november. Bjuder in alla partier.
Det är fel åldersgräns inom Racing på vår hemsida. Korrigeras snarast. Magnus
handlägger.
Lennart Lilja har meddelat att han vill avsluta sitt uppdrag som tillståndsgivare och
resultatsammanställare RY. Efterträdande tillståndsgivare är löst, medan Lennart N
uppdras att kontakta SGA RY Patrik för att leta upp en ny resultatsammanställare.
Klubbordförandemöte kommer att hållas i Hässleholm 26/8. Planeringsmöte 29/10 i
Dalby.
§ 111 Ärendebank
Viktor drar igenom den och vi lägger den till handlingarna. Viktor skickar ut den
uppdaterade versionen.
§ 112 Nästa möte
18/8 kl. 18.00 i Eslöv.
§ 113 Mötets avslutning
Claes tackar för ett givande och trevligt möte och förklarar detsamma avslutat.
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