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§ 137 Mötet öppnas
Claes öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§ 138 Föregående protokoll
Bordläggs
§ 139 Bilsportkonferens SYD 2017
Claes informerar om uppdateringarna (inbjudan mm) för Bilsportkonferens Syd 2017.
§ 140 Ekonomi/budget
Genomgång av ekonomin, resultat- och balansrapport per 14/10 studerades.
Budgeten följs.
§ 141 Styrelsens rapporter
SSR har meddelat att de tagit emot vårt brev angående vårt utträde ur föreningen.
Tillståndsavgifterna för 2017 är klara för en sista granskning innan de offentliggörs.
Beslöts att fastställa desamma.
Det är endast 14 personer anmälda till planeringsmötet den 26/10. Pernilla handlägger
att maila ut en påminnelse till de förtroendevalda.
§ 142 Styrelsearbete – planering
Planerar det sista inför G15 utbildning.
Planeringsmöte, nya profilkläder ska presenteras på planeringsmötet. Jeanette
handlägger.
Uppdaterad sammanställning avseende årsrapporterna har inkommit från SBF kansli.
Södra distriktet fick in alla rapporter utom en, precis som förra året.
§ 143 SBF-information
Ingen information att delge från förbundet.

§ 144 DF-information/kommunikation
Anmälan till dialogmöte hos Skåneidrotten via deras hemsida, Claes handlägger.
Claes har förbokat biljetter till Idrottsgalan i Blekinge.
§ 145 Klubbutveckling med ungdomsintegrering
Ungdomsgruppen ska ha en Inspirationskväll den 18 november. Föreläsare inbjudna.
§ 146 Sportgren/SGA
Claes fortsätter att prata med tilltänkt SGA för radiostyrd bilsport.
Fortsatt sonderar vi tillsammans med valberedningen lämplig SGA FR, att efterträda
Lars-G Putte Ohlsson.
§ 147 Utbildning
Claes har kontaktat SISU för pedagogisk utbildning steg 2 samt föreningslära, men har
ännu inte fått något konkret svar.
G15-utbildningen hålls planenligt på lördag den 22 oktober i Hässleholm.
§ 148 Idrott online/LOTS
Mattias har skickat ut info till alla SGA om att det är väsentligt att uppmana klubbarna
att ansöka om tävlingstillstånd inom stipulerad tid till sina tävlingar. De klubbar som
inte ansöker om tävlingstillstånd i tid får betala förhöjd tillståndsavgift.
§ 149 Inkommen post/skrivelser/framkommande
A-licensansökan Yngve Persson tillstyrktes efter inhämtad information och
rekommendation från Kartingutskottet. Claes handlägger.
Claes har skickat in styrelsens nominering av vår ungdomsgrupp (kategorin ’Årets
ungdomsledare’) till Bilsportgalan.
§ 150 Ärendebank
Ärendebanken ligger i Södras Dropbox, så att alla kommer åt den.
§ 151 Nästa möte
Telefonmöte tisdag 22 november.
Julmöte torsdag 1 december.
§ 152 Mötets avslutning
Claes tackar för ett trevligt och givande möte och förklarar detsamma avslutat.
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