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§ 13 Mötet öppnas
Claes öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§ 14 Föregående protokoll
Protokoll 2015.14, 2015.15 och 2016.01 godkänns och läggs till handlingarna.
§ 15 Bilsportkonferens SYD
Vi har skickat blommor till Örenäs Hotell som tack för vår första Bilsportkonferens Syd
hos dem. Jens, Claes och Camilla ska ha uppföljningsmöte med vår kontaktperson,
konferensvärd Emilie. Det har kommit in övervägande positiva reaktioner på Örenäs
Hotell, som konferensanläggning.
Negativ har varit om maten på lördaglunch som en del deltagare fick vänta på, maten
på kvällen som inte föll alla i smaken. Vi hade beställt fralla på lördag morgon, men det
serverades matmuffins.
Alla sportgrenar hade av styrelsen fått i uppgift att göra en SWOT bland resp.
deltagare. Dessa har inkommit från Folkrace och Racing. Önskar få in det från de andra
sportgrenarna snarast.
§ 16 Ekonomi/budget

Ekonomisk genomgång. Ekonomin följer budgeten.
§ 17 Styrelsens rapporter
MK Brinkarna ber om hjälp med att förnya deras stadgar. Claes är behjälplig.
Valberedning i SRIF har valt att avgå i förtid. Man har kallat till extra årsmöte 6/3 2016
efter att medlemmar begärt detta.
Efter många år i vila, har SHRA Malmö kallat till årsmöte 30/1-2016. Claes är tillfrågad
som mötesordförande.
§ 18 DF-information/kommunikation
Skåneidrotten har inbjudit till frukostmöte med RF’s ordförande Björn Eriksson under
parollen Svensk idrott mot 2025, 16/2 2016 i Lund. Claes har anmält sig.
Inkommit inbjudan till Internationell konferens, Sport – en ren samhällsvinst på alla
sätt, 12/2 2016.
Södra Bilsportförbundet har fått ny mail adress. Ny adress är: info@soedrabf.se
§ 19 Sportgren/SGA
SGA Radiostyrd bilsport är fortfarande vakant efter årsskiftet. Claes har kontakt med
Kaj K (ordf. RB-utskottet) i frågan.
§ 20 Idrott online/LOTS
Fortsatta problem med tävlingstillstånd i LOTS. Mattias fortsätter att jobba med att få
rätsida på problemen.
Klubbarna får inte något meddelande om att de har fått faktura på tillståndsavgiften
via LOTS. De måste aktivt gå in och kontrollera detta i varukorgen.
Svedala MK har ett tillstånd på en tävling i mars som Mattias inte kan godkänna p.g.a.
ovanstående problem. Problemlösning pågår enligt info till Mattias.
§ 21 Årsmötet/valberedningen
Genomgång av inkomna motioner till distriktets årsmöte samt proposition från
förbundet.
Proposition: Styrelsen rekommenderar årsmötet att avstyrka.
Motion från SMK Hörby angående antal DM: Styrelsen avslår motionen men
rekommenderar att frågan diskuteras på höstmötet för sportgrenen.
Motion från SMK Hörby angående logotype: Styrelsen rekommenderar årsmötet att
avslå motionen.
Motion från Hyllinge MS angående åldersgräns i historisk bilsport: Styrelsen föreslår
årsmötet att tillstyrka motionen.
Kallelse till berörda till förmöte ska skickas ut.
§ 22 Inkommen post och skrivelser/framkommande
Enades om att förtydliga i Cupregler FR 2016, tjuvstart till: Vid tjuvstart ska omstart
ske. Den tjuvstartande får max 1 poäng oavsett placering i heatet. Övrigt godkänt i sin
helhet.
Ungdomsgruppen har inkommit med en budget för ungdomskonferens i mars.
Avvaktar med beslut tills vi vet om vi får bidrag för ungdomssatsning.

Inbjudan från Stig och Margareta Sjöberg att besöka FABAS bilmuseum +
porslinsmuseum i Karlskrona tillsammans med Hyllinge MS 6/3 2016. Beslutades att
bjuda in SGA och förtroendevalda i distriktet. Claes skickar ut inbjudan.
Folkrace inbjuder till, med Mats Olsson som utbildare, en teknikerkurs i Hästveda.
Folkrace har en önskan om att skicka Putte, Mats och Martin på SGA-träff på hösten
och Putte och Mats på våren. Godkänns det här året men det är sagt en SGA-träff/år.
Magnus har förslag på alternativ plats för kommande planeringsmöte. Det är en
privatperson som har ett litet museum med bilar och motorcyklar vid Alberta Mosse
som tar ca 30 personer. Maten tar vi som brukligt från Lillys Café. Vi avvaktar med
beslut.
Rallycross: Anders Åberg har startat en facebookgrupp som heter ”Rallycross i
Södrabilsportförbundet” där han lagt upp sitt förslag med nya regler.
Mottagare av Lennart Nilssons hederspris 2016 ska utses. Claes har kontakt med Birgit
Nilsson.
Tomelilla har inbjudit till C- och B-licenskurs samma dag och tillfälle. Det borde inte
vara samma utbildning till de här licenserna. Är kursen uppdelad och med 2 utbildare
är det bra. Mattias kontrollerar det här.
§ 23 Nästa möte
Telefonmöte 9 februari kl. 20.00
§ 24 Mötets avslutning
Claes tackar för ett trevligt och givande möte och förklarar detsamma avslutat.
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