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§ 46

Frånvaro:
Monica Möller

FS-fadder

Mattias Nilsson
§ 45 Mötet öppnas
Claes öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§ 46 Skrivelse Lars Mattsson
Skrivelse (via mail) från Lars Mattsson beskrivande sitt missnöjd med att det har dröjt
med svar angående motion som lämnades till årsmötet 2014. Ånyo informerar
styrelsen att det inte inkommit underlag från berörda klubbar för att kunna göra en
rättvis jämförelse. Underlaget avser vilka kostnader och intäkter som klubbarna har
som kör/kört tävlingar. Lennart är ansvarig för det här jobbet och har än en gång
skickat ut till klubbarna för att få in uppgifter. I dagsläget har vissa underlag inkommit.
Vi avvaktar det fortsatta utredningsarbetet och slutbetänkande.
§ 47 Föregående protokoll
Genomgång av protokoll 2016.2, 2016.3 samt 2016.4 som godkänns och läggs till
handlingarna.
§ 48 Bilsportkonferens SYD 2017
Jens Claëson har valt att avgå som Bilsportkonferens Syd-general. Claes, Camilla och
Pernilla kommer att dela på det här uppdraget för 2017. Arbetet inför 2017 börjas
med att ta in offerter från Örenäs Slott samt Ronneby Brunn.
§ 49 Ekonomi/budget
Budgeten hålls fast likviditeten är ansträngd, som alltid vid den här tiden på året.
Förseningsavgiften (vilken ifrågasatts av några klubbar) är ingen nyhet, då den varit
inlagd på fakturorna sedan slutat på 1990-talet. Styrelsen har beslutat att sätta in ett

bidrag till Gunnar Nilssons minnesfond som tack för den underbara dagen som FABAS
bil- och porslinsmuseet bjöd oss på.
§ 50 Styrelsens rapporter
Reflektioner angående årsmötet 2016 var att ordförande, Anders Hansson, var mycket
bra. Information att propositionen från förbundsstyrelsen har blivit tillbakadragen har
i efterhand blivit känd för styrelsen.
Distriktsårsmöte 2017: Simrishamns MK har meddelat intresse att vara värd, eftersom
klubben jubilerar. Vi avvaktar konkret förfrågan.
Distriktsårsmöte 2018: Hyllinge MS har ansökt att få stå som värd, då klubben fyller 70
år. Styrelsen beviljar ansökan.
Distriktsårsmöte 2019: Eslövs MK har meddelat intresse att vara värd, eftersom
klubben då fyller 40 år. Vi avvaktar konkret förfrågan.
Viktor, Claes, Emma, Mattias och Pernilla representerar distriktet på förbundsmötet
som hålls på Radisson Blu Arlandia Hotell, Arlanda 16-17 april. Emma deltar som
adjungerad ungdom.
Besöket på Nostalgi- och Porslinsmuséet var väldigt uppskattat, fick bra bemötande
och guiderna var väldigt bra. Ca 20 personer var med på turen.
Claes informerar från det senaste DOG-mötet 21/2.
SRIF har haft ett extra årsmöte den 6/3-2016.
§ 51 Styrelsearbete – planering
Genomgång av fadder- och arbetsfördelningen för styrelsen, mötesdagar 2016 och
diverse information som ska publiceras på hemsidan samt befintlig d:o, som behövs
uppdateras. Framlagda förslag beslutades.
§ 52 DF-information/kommunikation
Distriktsidrottsmöte (DIM) Blekinge IF 13 april: Magnus M o Claes representerar.
Distriktsidrottsmöte (DIM) Skånes IF 14 april: Claes o Pernilla representerar.
§ 53 Klubbutveckling med ungdomsintegrering
Årets ungdomskick-off blir 19-20 mars med 28 ungdomar. Det är många nya
ungdomar som har sökt den här gången och det uppskattas. SMK Hörby vill ha hjälp av
ungdomsgruppen för att dra igång sin ungdomsverksamhet. Kristianstads Folkrace
önskar detsamma. Emma o Viktor arbetar vidare med detta.
§ 54 Sportgren/SGA
4 deltävlingar är planerade i distriktets provserie klass 4 RC 2150.
§ 55 Utbildning
SGA åläggs att till Jeanette omedelbart inrapportera godkända utbildare (FU resp. FÖ) i
resp. sportgren.

Påminnelse till SGA att lägga ut sina kurser på hemsidan samt i LoTS. Jeanette
handlägger.
Styrelsen känner/tror att kurs/information om föreningslära är något som behövs i
distriktet. Målet är att försöka ha denna på vår/sommarkanten då nästan alla
årsmöten är på våren och det kommer in nya ledamöter i styrelserna som kan behöva
dylik information.
§ 56 Idrott online/LOTS
Bordläggs
§ 57 Inkommen post/skrivelser/framkommande
A-licensansökan Per Svensson, Kristianstad KK, bifalles.
A-licensansökan Mikael Isaksson, Hässleholm MK, avslag (oklara meriter).
Skrivelse inkommen från Södra SGA som arkiveras.
Den 30/3 kommer Claes att uppvakta Helsingborgs KK.
3 personer har sökt om att få tävla i ett SMA-arrangemang, beviljas.
Miljöansvarig, Börje, önskar få en lista med kontaktuppgifter för alla miljöansvariga på
klubbarna i distriktet.
Tillståndsavgift för JSM i Dragracing, ingen utökad avgift.
§ 58 Nästa möte
12 april 2016, Tomelilla
§ 59 Mötets avslutning
Claes tackar för ett trevligt och givande möte och förklarar detsamma avslutat.
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