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§ 60 Mötet öppnas
Claes öppnar mötet och hälsar alla välkomna
§ 61 Föregående protokoll
Genomgång av protokoll 2016.05. Efter en liten korrigering på punkt 49 justerades
detsamma och lades till handlingarna.
§ 62 Bilsportkonferens SYD 2017
Uppföljningsmöte med Emelie på Örenäs Slott är bokat. Styrelsen har fått i uppdrag
att leta efter alternativa lokaler, som kan härbärgera Bilsportskonferens Syd. Olika
förslag och idéer har framförts, såsom att arrangera konferensen vart annat år, att
försöka finna engagerande ämnen/aktiviteter, som rör alla sportgrenar etc.
§ 63 Ekonomi/budget
Genomgång av ekonomin. Budgeten följs, men likviditeten är ansträngd just nu.
§ 64 Styrelsens rapporter
Claes informerar från senaste DOG-mötet. Till förbundsmötet har Claes sänt in
namnförslag till SBF’s valberedning. Claes och Camilla har haft möte med M-Clip om
bokningssystemet till bl.a. Bilsportkonferens Syd.

§ 65 Styrelsearbete – planering
Genomgång av arbetsfördelningen, mötesdagar och fadderansvariga.
§ 66 DF-information/kommunikation
Distriktsidrottsmöte (DIM) i Blekinge. Magnus Månsson (ombud) och Claes deltar för
distriktets räkning.
Distriktsidrottsmöte (DIM) i Skåne. Claes (ombud) och Pernilla deltar för distriktets
räkning.
§ 67 Klubbutveckling med ungdomsintegrering
Årets ungdomskickoff gick av stapeln i Sövde. 28 ungdomar var anmälda. På lördagen
var det motor 5-kamp. Vandrarhemmet på Sövde äventyrskamp var tyvärr en
besvikelse, rummen var dåligt städade. På söndagen var SISU där och förläste om bl.a.
mental träning. Ungdomsgruppen hade själva genomgång av LOTS mm.
§ 68 Sportgren/SGA
RC SGA Kjell-Åke Hellkvist informerade om Götalandscupen. Fortsatt gäller att man ska
följa nationella RC-reglementet i Götalandscupen, vilket Södras styrelse med kraft
stödjer.
RY SGA Patrik Persson informerar om SGA-träff i Rally. Han tyckte inte kursen höll
måttet den här gången. Bl.a. så berättades det i ca 45 minuter om det självklara om
hur SBF är uppbyggt. Det jobbas med regeländringar. Utsågs en grupp som ska jobba
med nya grupp H. Det var mycket diskussioner om däck. Det jobbas med att FIA ska
ändra däcken. I höst ska det vara Rally bilsportkonferens samtidigt som SGA-träff. Det
tittas på andra aktörer med räddningsbilar.
Camilla bad Patrik kontakta kursledare i Rally som inte har redovisat för sina kurser.
Alla måste redovisa sina utbildningar.
Gert Andersson är godkänd som homologerare. Det behövs fler utbildningstekniker.
Torgny Johansson ska bli teknikutbildare i rally, Patrick kontaktar Johan Westergren,
TK.
Synpunkter på att vår säkerhetsrådgivare i Rally är inaktiv. Styrelsen arbetar vidare på
någon form av förändring. Viktor är ansvarig.
Genomgång av inkommit mail från FR SGA L-G Putte Olsson, ang. bl.a. teknisk chef på
tävling. Vår åsikt är att vi ska hjälpa, inte stjälpa. SGA (och/eller sportgrensfadder) kan
ge dispens för en tävling. Beslöts kalla SGA och teknisk utbildare till möte och prata
igenom uppkomna och aktuella FR-frågor.
Korrigering av vissa detaljer i DM reglerna för Racing, genomgång av reglerna.
Reglerna godkänns.
Kursutbildare håller inte kurs för distriktet men gör det för klubben. Varför är det så?
Vi efterforskar vidare.
Viktor föreslås som ny banbesiktare för Nya tävlingsformer. Vi kontaktar utskottet för
Nya tävlingsformer för godkännande.

Vår säkerhetsrådgivare Arena Tomas O vill arrangera en kurs och undrar om han får ta
dit en föreläsare. Styrelsen beviljar detta för samma kostnad motsvarande som på
Bilsportkonferens Syd.
§ 69 Utbildning
Jeanette kontaktar våra SGA för att få uppdatering av våra godkända distriktsutbildare
i resp. sportgren. Komplett förteckning över dessa kommer sen läggas ut på Södra BF’s
hemsida.
§ 70 Idrott online/LOTS
Mattias informerar om att LOTS fungerar bra nu. Det har blivit mycket mindre samtal
sedan han skickade ut manualen om hur man söker tillstånd. RY SGA Patrik anmärkte
att man inte hittade berörd tävling (dagen efter tävlingen) när de skulle ladda upp
rapporter. Man hade önskan om manual om hur man gör efter tävling också.
§ 71 Inkommen post/skrivelser/framkommande
Genomgång av årets VIP-kort.
Claes har uppvaktat Helsingborgs KK då de firade 50 år.
Rock MK har haft en OR-tävling med 8 st nya deltagare. Reportage i lokaltidningen om
tävlingen. Rocks MK önskar köra Nordiskt mästerskap i Off-road.
Motorklubb Öresund, har ansökt om att delta i ett icke SBF-arrangemang, vilket
beviljas.
Magnus Rugsveen fått förfrågan om att hålla RA-förarkurs för 4 personer, vilket han
vill göra som vanligt, under förutsättning att banlicens finns på banan.
Rally har fått problem med otillåten träning på rallysträckor. För sökta tävlingar hos
Länsstyrelsen, hämtas kartor ut av tävlande och andra som kör/tränar på sträckorna.
Ungdomsgruppen planerar för att ha någon träff under sommaren.
Sam Claeson meddelar att vi måste hämta våra arkivpallar som han har förvarat åt oss.
Mattias hör med Tomelilla MK om det finns plats hos dem för förvaring av pallarna.
Karlshamnsspecialen har en inbjudan som inte följer policyn om hur det ska se ut med
loggor mm. Beslutades om att lägga ut mall på hemsidan hur det ska se ut för att
underlätta för klubbarna.
§ 72 Ärendebank
Bordläggs.
§ 73 Nästa möte
Karlshamn 11 maj kl. 18.00. Inbjudna Börje Lagerkvist och Magnus Månsson. Stående
inbjudan till Monica Möller.
§ 74 Mötets avslutning
Claes tackar för ett trevligt och givande möte och förklarar detsamma avslutat.
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