SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET
Protokoll 2017.7
Tisdagen den 15/8 2017 kl. 18.00
Ring Knutstorp Motorbana
Kallade:

Claes-G Elofsson

Ordf.

Pernilla Grahn

Sekr.

Viktor Ranggren
Mattias Nilsson
Lennart Nielsen
Förhinder:

Camilla Möller

Kassör

Jeanette Karlsson
Emma Palo

adj. ungdom

§ 87 Mötet öppnas
Claes öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§ 88 Föregående protokoll
Föregående protokoll har godkänts via mail. Läggs till handlingarna.
§ 89 Bilsportkonferens Syd
Möte i Hästveda 6/8 med förtroendevalda angående planering av Bilsportkonferens
Syd 2018. Bra möte och bra diskussioner. Beslutades att 2018 arrangera en 1dagskonferens med prisutdelning på kvällen, detta till trots att det är 50 år sedan
ursprunget till Bilsportkonferens Syd avhölls första gången, då som en rallykonferens.
De sportgrenar som vill/behöver 2 dagar får/kan ha detta och bör meddela styrelsen
det snarast.
§ 90 Ekonomi/budget
Bordläggs
§ 91 Styrelsens rapporter
Södras årsmöte kommer att avhållas den 24/2 2018 på Örenäs Slott med Hyllinge MS
som värd.
Claes och Pernilla har deltagit på möte angående verksamheten i Skåne Racers Ideella
förening (SRIF).
§ 92 Styrelsearbete – planering
Planeringsmötet är flyttat till tisdag den 24/10. Mötesplats är SMK Hörbys klubbhus.
§ 93 SBF-information
Karin Leandersson kunde tyvärr inte närvara på dagens möte. Hon är inbjuden till
nästa möte i Eslöv.

SBF jobbar med hjälp av externt rekryteringsföretag att ta fram en ny
förbundsdirektör. Till dags datum har de tre utvalda kandidater som man jobbar vidare
med.
§ 94 DF-information/kommunikation
Ingen information har inkommit.
§ 95 Klubbutveckling med ungdomsintegrering
Beslutade om att ha telefonmöte med bara den här punkten. Claes handlägger.
Styrelsen beslutade att 4 personer från ungdomsgruppen får åka på ungdomsträff i
Stockholm
§ 96 Sportgren/SGA
Viktor ska prata med en ev kontaktperson för Crosscart.
§ 97 Utbildning
Inga nya utbildningar är planerade, se tidigare protokoll = 2017.6.
§ 98 Idrott online/LOTS
Förslag på ännu en informationskväll om Lots och vårt anmälningssystem Eeway. Claes
o Mattias planerar in datum.
§ 99 Inkommen post/skrivelser/framkommande
Ingen att hantera.
§ 100 Ärendebank
Finns i dropboxen.
§ 101 Nästa möte
Eslöv 19/9 kl 18.00
§ 102 Mötets avslutning
Claes avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Pernilla Grahn

Claes-Göran Elofsson

