SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET
Protokoll 2016.03
Telefonmöte 9/2 2016 kl. 20. 00
Kallade:

Claes-G Elofsson

Ordf.

Camilla Möller

Kassör

Viktor Ranggren
Magnus Rugsveen
Lennart Nielsen
Mattias Nilsson
Pernilla Grahn

adj.

Frånvaro:
Micaela Petersson

Sekr.

Jens Claëson

Konf Syd

§ 25 Mötet öppnas
Claes öppnar mötet och hälsar alla välkomna
§ 26 Föregående protokoll
Punkten bordläggs.
§ 27 Bilsportkonferens SYD
Fakturan från Bilsportkonferens Syd har kommit. Camilla kollar och stämmer av
densamma.
§ 28 Ekonomi/budget
Genomgång av ekonomin.
§ 29 Styrelsens rapporter
8 anmälda till besök på FABAS bil- och porslinsmuseet. Hyllinge MS har lagt ut
inbjudan på sin hemsida.
SRIF har inbjudit Södra till möte med anledning av att en grupp av SRIF medlemskår
åberopat ett extra årsmöte i föreningen. Delar av styrelsen har deltagit på detta möte
med delar av SRIF styrelse. För att vi skulle få del av gruppens tankar och synpunkter,
med anledning till att man åberopat ett extra årsmöte, har vi kallat till ett möte med
dessa personer den 17 februari.
Blekinge Idrottsgalan var mycket trevligt och bra arrangemang. Trevliga artister, mat
mm. Då vi ser denna kontakt som viktig har vi även för avsikt att delta 2017.
§ 30 Klubbutveckling med ungdomsintegrering

Styrelsen godkände ungdomsutvecklingens förslag för ungdomskickoff i mars enligt
lämnat förslag 25/1 2016.
§ 31 DF-information/kommunikation
Claes informerade om lämnad information från Monica Möller.
Mattias fick besked på att ändra vår mailadress på Lots. Han kontaktar Micaela om det
här.
§ 32 Sportgren/SGA
Genomgång av klass 4 2150 RC tekniska regler och DM. Styrelsen beslutade att det
tekniska regelverket ska gälla i 3 år i Södra Bf. 2016 blir ett prövoår, där utvärdering
görs efter säsongen, men målet är en full 3-årsperiod för konceptet.
§ 33 Utbildning
Punkten bordläggs.
§ 34 Idrott online/LOTS
Mattias har fått ordning på alla tillstånd.
§ 35 Årsmötet
Genomgång av årsmöteshandlingarna. Beslutades vem som ska ta hand om
propositionen och motionerna.
De MSCC ska uppvaktas som fyller 60 år 2016.
§ 36 Inkommen post och skrivelser/framkommande
Förslag till Lennart Nilssons hederpris förelåg. Styrelsen tog beslut enligt förslaget.
Motionerna från förra året:
1. Fri kursavgift vid funktionärsutbildningar.
Beslöts att distriktet bekostar fri utbildning vid uppgradering/uppklassning till Bresp. A-funktionärslicens till det år man fyller 30 år. Vi lägger ut svaret nu och
reglerna återkommer nya styrelsen med.
2. Avgifter för tävlingstillstånd.
Väntar fortfarande på utlovat material från berörda klubbar för denna motion. Vi
kan inte i dagsläget slutföra denna utan materialet.
Förslag på mötesdagar bordläggs till nya styrelsen. Lägg in uppstartsmöte och
styrelsemöte på BS online.
§ 37 Nästa möte
Årsmöte vid Ringsjö Värdshus 20/2 2016. Förmöte vid 09.00.
§ 38 Mötets avslutning
Claes tackar för ett trevligt och givande möte och förklarar detsamma avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Pernilla Grahn

Claes-Göran Elofsson

