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§ 121 Mötet öppnas
Claes öppnar mötet o hälsar alla välkomna
§ 122 Föregående protokoll
Bordläggs
§ 123 Bilsportkonferens SYD 2017
Claes har förhandlat till sig bra pris på Ronneby Brunn och det ska bli spännande och
trevligt att hålla Bilsportkonferens Syd där 2017.
Inbjudans utformning och priser diskuterades. Kommer att bli några prishöjningar
jämfört med 2016. Konferens resp. logi bokas var för sig. Ordinarie konferenspris
1.200:-, anmälan och betalning innan 30/11 innebär 200:- i rabatt, ungdomar i
distriktet 600:-, ungdomar utanför distriktet ordinarie pris.
Önskar få in preliminärt program från distriktets SGA till planeringsmötet.
§ 124 Ekonomi/budget
Camilla informerade om ekonomin och resultatrapport/balansrapport per 31/8
studerades. Budgeten följs.
Claes handlägger utträdet ur SSR, där vårt beslut meddelas SSR styrelse via brev.
§ 125 Styrelsens rapporter
Södra BF har lyckats att få in alla årsrapporter förutom från HDRK. Sista dagen är 1/10
för rapporten. Pernilla handlägger om att försöka få in den sista årsrapporten.
Jeanette ska prata med Motorklubb Öresund, om deras medlemsantal verkligen
stämmer enligt årsrapporten.
Claes informerade muntligt från senaste DOG-möte 18/9.

§ 126 Styrelsearbete – planering
Motionen med fri utbildning beslöts att läggas in i utbildningsstrukturen.
Tillståndsavgifterna för 2017 är uppdaterade och skickas ut till övriga i styrelsen av
Pernilla för genomgång och godkännande.
Ca 25 klubbar var representerade på klubbordförandemötet den 25 augusti 2016.
Planeringsmöte på Humletorken 27/10 kl 18.30. Anmälan ska ske i event-managersystemet. Inbjudan läggs ut på hemsidan och på sociala medier.
G15 utbildning den 22 oktober kl 9.00 – ca 16.00 i Hässleholm. Gäller i förstahand
tävlingsledare och domare. Anmälan sker i event-manager system. Inbjudan läggs ut
på hemsidan och sociala medier.
§ 127 SBF-information
Monica informerar om de senaste händelserna från förbundet.
Priserna är höga på hotell och kurser och vi önskar bättre priser för att rent allmänt
kunna hålla nere våra omkostnader. Måste kurserna vara i Stockholm?
§ 128 DF-information/kommunikation
Information från Hallands Idrottsförbund att de numera har samma bidragssystem
som Skåne och Blekinge Idrottsförbund.

§ 129 Klubbutveckling med ungdomsintegrering
Närmst för Ungdomsgruppen är träffen på Knutstorp på SM/STCC-finalen den 23/9.
Vidare har man planerat en träff i Hästveda 18/11 med föreläsare och mat.
Ola Olofsson är ny i ungdomsgruppen. Han hälsas välkommen.
Det kommer att vara ”Prova på folkrace” den 8/10 Ripa/Kristianstad där delar av
ungdomsgruppen kommer att närvara.
Ungdomsgruppen kommer att prata om motorsport på Ungdomsdag i Näsum 1/10.
Där ska bl.a. Emma dela ut flygblad om fb-sidan mm.

§ 130 Sportgren/SGA
Samtalade med Conny om hans avslutande som SGA i distriktet. Styrelsen beslöt att
Connys efterträdare blir Pernilla G. (Pernilla ej delaktig i beslutet).
Claes har kontaktat tilltänkt kandidat som SGA inom RB.
Vår miljörådgivare Börje har meddelat att lämnar sitt uppdrag efter 2017. Jeanette
utsågs fr. o. m nu till assisterande miljörådgivare.
§ 131 Utbildning
Anmälan till G15-utbildning 22/10 öppen. Föreläsare är Hans Avelin.
Anmälningssystemet bör användas tom 30/6 2017, därefter vill vi att alla i distriktet
ska använda det till sina kurser, möten mm

Det behöver fortfarande uppdateras med godkända utbildare. Kontakta Jeanette om
det här.
Claes bokar in en steg 2 kurs i Pedagogisk utbildning med SISU.
§ 132 Idrott online/LOTS
Bordläggs
§ 133 Inkommen post/skrivelser/framkommande
Vår valberedning har sänt ut mail/brev till förtroendevalda med förfrågan om
tillgänglighet för ny mandatperiod.
Styrelsen kommer att i kategorin ’Årets ungdomsledare’ nominera vår ungdomsgrupp
till Bilsportgalan.
Jeanette tar med sig prov på profilkläder till planeringsmötet.
§ 134 Ärendebank
Bordläggs
§ 135 Nästa möte
Telefonmöte enl. plan 20/10. Ändras till 17/10.
§ 136 Mötets avslutning
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