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§ 90 Mötet öppnas
Claes öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§ 91 Föregående protokoll
Genomgång av förra protokollet. Korrigeras, godkänns och läggs till handlingarna.
§ 92 Bilsportkonferens SYD 2017
Bilsportkonferens Syd preliminärbokas till 14-15 januari 2017. Reservdatum blir 4-5
februari 2017. Vi ska eftersträva att ha inbjudan ute i september. Scandic Star Hotel i
Lund vill lämna offert. Claes ombesörjer kontakt med Quality Hotel View, Hyllie (vid
Malmö Arena) och Ronneby brunn.
§ 93 Ekonomi/budget
Bordläggs till nästa möte.
§ 94 Styrelsens rapporter
Mycket bra möte med Mats och Putte för Folkrace. Styrelsen funderar på att ha
mindre möte med alla SGA i distriktet för att gå igenom arbetsfördelning, frågor och
annat som kommer upp efterhand.
Tagit del av inkommen domarrapport från SSR.
Trelleborgs Motorshow var mycket lyckad. Lasse Mattsson var nöjd med
arrangemanget.
Vi tar upp frågan igen med att försöka hitta eventtält till Södra BF.
Pernilla har via mail och Facebook skickat påminnelse om årsrapporter och
medlemsavgift till klubbarna i Södra BF.
Ordförande Bengt-G Grenander i Rallycrossutskottet har pratat med Claes angående
RC klass 4 (Södra). De har kallat till ett möte med Anders Åberg + representanter för
intresserade arrangörsklubbar den 20 juni i Hässleholm.

Klubbordförandemöte 25 augusti i Hässleholm. Inbjudan läggs på hemsidan och mailas
ut till klubbarna. Vi ska försöka utnyttja anmälan i M-clips Event Manager-systemet.
Planeringsmötet i oktober - Jeanette kollar med Humletorkan i Näsum. Vi har Dalby
som alternativ också. Meddelar Magnus att avvakta med besked.
§ 95 Styrelsearbete – planering
Information från SBF genom Monica. Monica kontrollera om det finns pengar att
hämta genom Idrottslyftet för Södra BF.
§ 96 DF-information/kommunikation
Ingen inkommen information.
§ 97 Klubbutveckling med ungdomsintegrering
Ungdomsgruppen ska anordna grillning med ungdomar på Ring Knutstorp i samband
med SM/STCC-finalen 24 september.
§ 98 Sportgren/SGA
DM-reglerna för Racing är klara. Ska läggas ut på hemsidan.
Joakim Hallengren, Dalby MK, har kompletterat sin A-licens och styrelsen godkänner
ansökan.
Martin Isaksen, Tomelilla MK, ansöker om A-licens, styrelsen godkänner ansökan.
Micke Isaksson, Hässleholm MK, har kompletterat sin A-licens och styrelsen godkänner
ansökan.
Förslag på ny SGA för Radiostyrd Bilsport, Peter Ohlin, Karlskrona Miniracingklubb.
Styrelsen bjuder in honom till styrelsemötet i september. Lennart ombesörjer kontakt
med Peter.
§ 99 Utbildning
Uppföljnings-/utbildningsmöte för SGA och förtroendevalda i Event Manager-systemet
med M-clip den 31 augusti (Hässleholm).
Jeanette ska skicka en ny påminnelse till SGA att inkomma med namn på deras
godkända utbildare samt till klubbarna om deras miljöombud.
Bilsportjuridisk utbildning (G15 utbildning) är bokat till lördag den 22 oktober. Lämplig
tid/plats är 09.00-16.00 i Hässleholm. Claes kontaktar JK (Jur. Kommittén) avseende
föreläsare. Den kursen ämnas i första hand för tävlingsledare, domare, race director,
race controller samt distriktstekniker/teknisk kontrollant.
§ 100 Idrott online/LOTS
Fungerar bra. Mattias är nöjd.
§ 101 Inkommen post/skrivelser/framkommande
Simrishamns Motorklubb ansöker om att vara värd för vårt årsmöte 2017. Preliminärt
datum blir den 18 februari 2017. Vi tackar för erbjudandet och utser Simrishamns MK
till årsmötesvärd 2017.
JS Sverige AB har kontaktat Claes och informerat om vad de gör. De producerar bl.a.
broschyrer och marknadsföringsmaterial till olika sportgrenar. Claes fortsätter att hålla
kontakt med dem.

Magnus Rugsveen och Viktor Ranggren har utsetts till banbesiktare för drifting träning.
Jeanette visar provbrodyr för profilkläder från Mokab samt redogör för prisbild från 4
olika leverantörsföretag.
Styrelsen har för avsikt att under senhösten arrangera en utbildning för våra klubbar i
Lots-systemet övergripande om tillstånd, betalningar, redovisningar efter tävlingar
osv.
Emma har haft kontakt med en kille (rally), som är intresserad av att ingå i
ungdomsgruppen. Man väntar på en presentation från/om honom.
SBF’s ungdomsgrupp har hört av sig till Södras ungdomsgrupp om ev. förslag på
ungdomar till deras grupp. Södra BF’s ungdomsgrupp och SBF’s ungdomsgrupp har
planer på ett projektsamarbete.
Förslag att kalla vår webmaster Martin till möte, för att bl.a. dryfta frågor kring
arbetsuppgifter, tidsaspekter och utveckling av hemsidan.
§ 102 Ärendebank
Genomgång av ärendebanken.
§ 103 Nästa möte
18 augusti på Knutstorp kl. 18.00.
§ 104 Mötets avslutning
Claes avslutar mötet och önskar alla en trevlig sommar.
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