Protokoll Konstituerande styrelsemöte Södra BF
2016:4 med styrelsen för Södra BF den 20 februari
efter årsmötet.
Närvarande: Claes-Göran Elofsson, Viktor
Ranggren, Camilla Möller, Lennart Nielsen, Mattias
Nilsson, Pernilla Grahn, Jeanette Karlsson och adj
ungdom Emma Palo.
Valberedningen: Lotta Schönström, Torgny
Johansson, Jan-Åke Stigborg.
§ 39
Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 40
Justering av föregåendes mötes protokoll
Justering av protokoll 2016:2 och 2016:3 hänsköts till nästa möte.
§ 41
Styrelsens konstituering
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice protokollsekreterare
AU

Viktor Ranggren
Camilla Möller
Pernilla Grahn
Jeanette Karlsson
Ordförande, Sekreterare och Kassör.

§ 42
Teckningsrätt för Södra BF
Styrelsen beslutade att Claes-Göran Elofsson (480801-xxxx) och
Camilla Möller (610122-xxxx) tecknar Södra BF var för sig.
§ 43
Framkommande med nästa möte
 Uppstartsmöte med alla förtroendevalda, torsdag den 3 mars kl. 18.30 i Hässleholm.
Kallelse kommer att gå ut till alla förtroendevalda. CGE handlägger.
 Nästa styrelsemöte 16 mars kl. 18.00 i Hässleholm.
 Skicka mail samt skriv ut på hemsidan information om att ”ratten” är Södra BF
officiella logga tillsammans med Svensk Bilsport-loggan.
 Har inkommit förfrågan från ungdomsgruppen om att få gå Bilsporttränarutbildning,
bekostad av distriktet. Styrelsen ser att denna utbildning är på nivå 1 och avser rollen
som klubbtränare, varför då resp. klubb får stå för kostnaden.
 Det behöver uppdateras vart klubbarna/SGA m.fl. ska skicka info som de vill ha ut på
hemsidan. Material skickas direkt till vår webmaster MJ Vision,
webmaster@soedra.se.
 Tomas Olsson önskar gå CL-kurs, med säkerhet, beviljades av styrelsen.
 Thomas Axelsson önskar delta på SGA/CL-kurs 19-20/3 (Arlanda), vilket beviljades
av styrelsen.
 Kjellan Hellkvist har ställt en fråga angående RC-regler i Götalandcupen. Styrelsens
mening är att gängse regler enligt gällande rallycrossreglemente skall följas.



Mats Olsson, har av FR-utskottet blivit godkänd utbildare steg 4 för teknik i Folkrace.

§ 44
Mötets avslutande
Claes tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Pernilla Grahn

Claes-Göran Elofsson

