SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET
Protokoll 2016.01
Telefonmöte den 7/1 2016 kl. 20. 00
Kallade:

Claes-G Elofsson

Ordf.

Camilla Möller

Kassör

Viktor Ranggren
Magnus Rugsveen
Lennart Nielsen
Mattias Nilsson
Pernilla Grahn

adj.

Jens Claëson

Konf Syd

Frånvaro:
Micaela Petersson

Sekr.

§ 1 Mötet öppnas
Claes öppnar mötet och hälsar alla välkomna
§ 2 Föregående protokoll
Genomgång av protokoll 2015.14, återkommer om godkännande
§ 3 Bilsportkonferens SYD
Örenäs önskar minutschema inför KS, Jens vidarebefordrar preliminärt tidschema.
Priser och planketter är beställda. DJ är preliminärtbokad och även bandet.
§ 4 Ekonomisk rapport
Genomgång av ekonomin. Ekonomin följer budgeten.
Viktor går igenom planering och prel. budget för ungdomskickoff mars 2016.
Beslutades att Mattias ska ha ersättning för internetkostnad likt tidigare
tillståndsgivare.
§ 5 Styrelsens rapporter
Claes informerar om senaste DOG-mötet.
§ 6 DF-information/kommunikation
Claes har haft dialogmöte med Skåneidrotten 4/1-2016
Beslutades att det skulle skicka ut en intresseanmälan till klubbarna i Blekinge om
deltagande på Idrottsgalan.

§ 7 Sportgren/SGA
Uppdatering av reglemente för Rallycross historisk har inkommit till styrelsen.
Godkänner reglementet med följande synpunkter:
Styrelsen är enig om att ta bort åldersbegränsningen. De får ha samma åldersgräns
som rallycross i allmänhet. Tävlingsregler ska vara 1-åriga. Synpunkter på material i
skärmarna’ original eller glasfiber (material som användes på den tiden), spoiler fram
och bak och vid vägning, förare med eller utan tävlingsutrustning. Claes meddelar SGA
Kjell-Åke.
§ 8 Idrott online/LOTS
Mattias har kunnat godkänna alla tillstånd utom Rally. I dags läge går det inte att skapa
och skicka faktura från Lots-systemet. Mattias kontaktar återigen SBF IT-avdelning.
§ 9 Årsmötet
De underlag som Tina ska ha, har kommit in. Väntar in de ekonomiska handlingarna.
§ 10 Inkommen post och skrivelser/framkommande
Genomgång av och beslut av samtliga Årets-pristagare.
§ 11 Nästa möte
Bilsportkonferens Syd fredag 15/1 2016. Kl. 20.00.
§ 12 Mötets avslutning
Claes tackar för ett trevligt och givande möte och förklarar detsamma avslutat.
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