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adj. Ungdom

§ 153 Mötet öppnas
Claes öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§ 154 Föregående protokoll
Bordläggs.
§ 155 Bilsportkonferens SYD 2017
Genomgång av inbjudningar till Bilsportkonferens Syd 2017. Inbjudningarna godkänns.
§ 156 Ekonomi/budget
Genomgång av ekonomin. Budgeten följs. Mattias ska få uppgifter av Claes till Åke i
Nedre Norra för att få information om hur de gör för att inte använda PayEx.
§ 157 Styrelsens rapporter
Det har varit DOG-möte och Claes informerar om mötet. Claes informerar om
ordförandekonferensen i Arlanda 19–20 november.
§ 158 Styrelsearbete – planering
Julmötet hålls på Ringsjö Värdshus den 1 december 2016 kl 18.00
§ 159 SBF-information
Motorklubben Öresund har fått brev från SBF om att deras medlemsantal inte
stämmer. Pernilla tar kontakt med ordförande och försöka lösa problemet.
Södra Distriktet fick beröm för att vi fått in alla årsrapporter utom 1 i distriktet.
§ 160 DF-information/kommunikation
Claes har till Blekingeidrottens Idrottsgala nominerat David Ronnefalk, Karlskrona MRK
i kategorin ’Årets manliga idrottare’. David bärgade VM-titeln i klass 1:8 OR Radiostyrd
Bilsport.

§ 161 Klubbutveckling med ungdomsintegrering
Emma informerade via mail om nyss genomförda ungdomsträffen. Var en bra kväll
med mat och föreläsare. Claes har nominerat Ungdomsgruppen till ’Årets
ungdomsledare’ inom SBF.
§ 162 Sportgren/SGA
Peter Olin, Karlskrona Miniracingklubb tillfrågas om Uppdraget som SGA RB. Claes har
ännu inte lyckats få kontakt med honom.
Ersättare för Lars-Gunnar ”Putte” Olsson, SGA Folkrace diskuteras, olika förslag finns.
Ersättare för Mats Olsson som distriktstekniker i Folkrace diskuteras.
Kontaktperson i Crosskart, förslag Morgan Nordbeck. Mattias kontaktar honom
Magnus Berg har avsagt sig uppdraget som kontaktperson Virtuell Bilsport. Styrelsen
anser att underlaget för att ha kontaktperson är i nuläget är för litet. Därför beslöts att
eventuella frågor om Virtuell bilsport tills vidare kommer att hanteras av styrelsen.
§ 163 Utbildning
Bilsportjuridisk utbildningen var bra.
Börje vill ha ett miljömöte inom distriktet.
Pedagogik genom SISU, blir på våren för SISU håller på att ta fram material för bilsport.
Utbildning i föreningslära, preliminärt i april och lägga ut information redan nu.
§ 164 Idrott online/LOTS
Frågor och svar som diskuterades på ordförandekonferensen angående LOTShantering, kommer att tillställas Claes.
§ 165 Inkommen post/skrivelser/framkommande
De som sitter för omval i distriktsstyrelsen är Claes, Camilla, Mattias och Lennart. Alla
står till förfogande för ny period.
Jan-Åke Stigborg har meddelat att han inte står till förfogande i valberedningen.
§ 166 Ärendebank
Ligger i dropboxen, har inte blivit uppdaterad då vi släpar med protokollen.
§ 167 Nästa möte
Ringsjö Värdshus den 1 december 2016 kl 18.00.
§ 168 Mötets avslutning
Claes avslutar mötet
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