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§ 75 Mötet öppnas
Claes öppnar mötet och hälsar alla närvarande välkomna.
§ 76 Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll. Godkänner protokollet och lägger det till
handlingarna
§ 77 Bilsportkonferens SYD 2017
Claes och Camilla har varit på uppföljningsmöte med konferensvärd Emelie på Örenäs.
Hon vill gärna att vi arrangerar konferensen där 2017. Till 2017 har vi datumen 14-15
januari och 27-28 januari att välja mellan. Vi ska undersöka om det finns möjlighet att
hyra buss för alla deltagare från Blekinge om konferensen avhålls i Skåne.
§ 78 Ekonomi/budget
Genomgång av ekonomin. Budgeten hålls men likviditeten är ansträngd.
§ 79 Styrelsens rapporter
Förbundsmöte har avhållits den 16 – 17 april. Styrelsen har ett starkt önskemål att
förbundsmöteshandlingarna skall sändas ut (digitalt) till distrikten i god tid innan

förbundsmötet för så att hela distriktsstyrelsen ska ges möjlighet att studera och
diskutera dessa på förhand.
Claes informerar om DOG-möte med förbundsstyrelsen.
DOG och SBF-valberedningen hade möte med anledning av fyllnadsval inför
förbundsmötet.
Claes och Camilla har haft möte med M-clip angående Event Manager
bokningssystemet.
Distriktet har fått mail från SBF kansli med info att många klubbar ännu inte har fyllt i
årsrapporterna samt ej heller betalt sin medlemsavgift till förbundet. Beslutades att
det ska skickas ut påminnelse till klubbarna via mail. Pernilla handlägger.
§ 80 Styrelsearbete – planering
Inget nytt att tillägga.
§ 81 DF-information/kommunikation
Blekinge Idrotten: Magnus informerar om distriktsidrottsmötet (DIM) i Ronneby.
Skåne Idrotten: Claes informerar om distriktsidrottsmötet (DIM) i Malmö.
§ 82 Klubbutveckling med ungdomsintegrering
Sommarträffen har blivit framflyttad för att U-gruppen vill hitta en intressant
föreläsare. Kom upp förslag på att kontakta skolor om vår ungdomsintegrering och
våra sportgrenar. Vi ska fortsätta med klubbkontakterna och försöka få med fler
klubbar.
§ 83 Sportgren/SGA
Miljö: Börje är nöjd med Miljökommitténs centrala utbildning. Jeanette har skickat ut
begäran om uppdatering av klubbarnas miljöombud mm. Hittills har endast 15 klubbar
svarat. ’Kom-i-håg’-lista för miljöchefer ska läggas ut på hemsidan. Börje får inte
kontakt med några klubbar, vilka saknar giltig miljöcertifiering.
Rapport från SSR: Magnus (förarkontakt) rapporterar från tävlingen. Han upplevde det
som ett lugnt år. Förarna upplevde tävlingen som ’stenig’, men det är så här rally ska
vara. Bra tävling och bra sträckor. Organisationen funkade bra.
Götalandscupen: Claes och Kjell-Åke har haft telefonmöte med övriga medlemsdistrikt
o klubbar. Diskuterades bl.a. samarbetet med Svealandscupen, tävlingskalender och
ekonomi. En arrangör ställde in en tävling p.g.a. skriverier på sociala medier.
Resterande tävlingar kommer att köras med uppdatering efter varje tävling.
Folkrace: Mail från Putte angående tävling 25/3 i Tomelilla. Mats och Putte kallas till
möte den 31/5 18.30 i Hässleholm eller annan lämplig plats. Claes handlägger.
Mail från Morgan SGA Drifting, om ungdomsverksamhet genom MK Öresund på
Sturup Raceway. Skurups kommun sponsrar del av banhyran. Banlicens för racing
gäller även för drifting. Tillståndsavgift tas ej ut för det här evenemanget.
För tillfället oklart med Anders Åbergs roll för klass 4 rallycross. Tydligen brist i
kommunikationen. CGE kontaktar Anders.
Magnus Rugsveen blir ny SGA för Nya tävlingsformer. Viktor fadder istället för Mattias.

§ 84 Utbildning
Förtydliga svar på motionen avseende kostnadsfri teoriutbildning för uppklassning till
B- alt. A-funktionärslicens. Utbildningsavgiften betalas tillbaka efter att FU-licensen är
uppklassad till resp. nivå.
Kurs Föreningslära genom SISU – CGE kontrollerar utbudet med SISU.
Kurs G15 (heldag) – besked om kursdatum ska kunna ges senast i samband med
klubbordförandemötet (25/8).
Kurs Pedagogik, påbyggnad (del 2) – bokar upp i höst.
§ 85 Idrott online/LOTS
Det är svårt att läsa ut vilken klubb som har betalt in tillståndsavgiften, eftersom
betalningen kommer i klumpsumma via SBF ekonomiavd. Lots fungerar bra. Det har
kommit lite frågor på hur man gör efter tävlingen, när alla rapporter ska laddas upp.
Vem gör vad och hur, behöver manual för det.
§ 86 Inkommen post/skrivelser/framkommande
Trelleborg Motorshow går av stapeln 6 juni 2016. Distriktet letar presumtiva utställare
och objekt. CGE handlägger.
Tagit del av skrivelse från Lasse Mattson om skriverier på Facebook.
Information från Pernilla Rosander angående drifting och dess framtid.
Information från Pernilla Rosander angående dragracesäkerhet efter olycka på Tierp 78/5.
Gymnasieskolan för tävlingstekniker på Ring Knutstorp önskar hjälp och stöd i deras
ambition att utöka sin verksamhet med förarutbildningar i racing, rallycross och rally.
Distriktet stödjer denna satsning helhjärtat. Förbundsstyrelsen har tillskrivits i ärendet
och kommer att via kansliet kontakta Skolverket för sanktion. Gymnasieskolan arbetar
med Svalövs kommun för att få till stånd denna utbildning med början hösten 2017.
CGE upprätthåller kontakten med mentor Lars E Olsson.
Ansökan om A-licens TE för Joakim Hallengren, Dalby MK. Ansökan remissas till SGA FR
för utlåtande. CGE handlägger.
Arbetsbeskrivning för säkerhetsrådgivare i Södra ska läggas upp på hemsidan. Viktor
handlägger.
Morgan Karlsson, Mokab, var inbjuden för att visa sina produkter (profilkläder mm). På
kommande styrelsemöte ska vi besluta profilinriktning och därefter begära
provkollektion och offert.
§ 87 Ärendebank
Bordläggs
§ 88 Nästa möte
14 juni 2016, Hjärup.
§ 89 Mötets avslutning
Claes tackar för ett trevligt möte och avslutar detsamma.
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