SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET

Protokoll 2018.3
Telefonmöte tisdagen den 20/2 2018 kl.
20.00
Närvarande: Claes-G Elofsson

Ordf.

Pernilla Grahn

Kassör

Jeanette Karlsson

Sekr.

Viktor Ranggren
Mattias Nilsson
Lennart Nielsen
Förhinder:

Emma Palo

adj. Ungdom

Karin Leandersson

Fadder SBF

Frånvarande: Camilla Möller

§ 33 Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§ 34 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns via mail.
§ 35 Bilsportkonferens Syd
Diskussion om enkätundersökningens resultat. Viktigt att påbörja planeringen av BKS
2019 redan vid uppstartsmötet och delge SGA’er resultatet av enkätundersökningen.
§ 36 Ekonomi/budget
Resultat- och balansrapport är i sin ordning. Pernilla har uppdaterat Reseräkningsmallen. Den godkänns och kommer läggas ut på hemsidan som ett komplement till
den gamla.
Offert från Ungdomsgruppen inför kickoffen med Västra Bf´s ungdomsgrupp
godkänns. Claes finns som kontaktperson för framtida bidragsansökningar.
§ 37 Styrelsens rapporter
Rapport från Idrottsgalan i Blekinge. Bilsporten fick pris genom Karlskrona AK och SSR
som Årets Idrottsevenemang. Ett jättegrattis till Karlskrona AK!
§ 38 Styrelsearbete – planering
Årsmöteshandlingarna har gått ut via mail och ligger på hemsidan.

Jubileumsgåvan klar. Diskussion om hur de lämnas ut till de klubbarna som inte
närvarar vid Årsmötet. De får gåvan vid lämpligt tillfälle alternativt avhämtar den
själva.
Uppstartsmöte 13/3 i Hörby, Jeanette kallar och bokar lokal.
Claes ombesörjer att föreslå omval på Magnus Rugsveen och CG Larzon till SBF´s
Valberedning.
SGA’er skall få access till Södras konto på Eeway.
Jeanette och Claes bokar uppföljningsmöte med Eeway.
Claes bokar uppföljningsmöte med Quality Hotel View.
§ 39 SBF-information
Ingen information.
§ 40 DF-information/kommunikation
Se mail.
Claes har en dialog med Skåneidrotten angående bidragssökande.
§ 41 Klubbutveckling med ungdomsintegrering
Vi har blivit erbjudna att vara med på Hällevikslägret och Emma har börjat arbeta med
olika möjligheter att delta.
§ 42 Sportgren/SGA
Vi fastställer DM-regler 2018 i karting och Claes återkopplar till Thomas Axelsson.
Cup-regler 2018 i folkrace fastställs. Mattias meddelar Martin Isaksen.
Det är ingen som har visat intresse att ta över Racingskolan och därför blir det
troligtvis ingen kurs i vår.
Vi har fått två A-licensansökningar i Dragracing, men de saknar rätt uppgifter och
skickas tillbaka. Efter rättelse tillstyrkes båda två.
§ 43 Utbildning
Claes saknar fortfarande material för att hålla Juridik-kursen. Datum för kursen
beslutas senare.
Södra Bf godkänner Tomas Olssons förfrågan om att delta vid säkerhetsutbildningen
vid SBF/NEZ Racing Seminar/Training i Göteborg.
Jeanette kontaktar SISU angående hemsideutbildning för Idrott online.
§ 44 Idrott online/LOTS
Inget nytt.
§ 45 Inkommen post/skrivelser/framkommande
Förfrågan från Conny Christiansson om Södra Bf kan bidra till en juniordragster för
utbildning. Styrelsen konstaterar att vi måste avslå denna förfrågan, men Claes hjälper
gärna till med kontakter och hjälp för att söka bidrag via Idrottslyftet.
Claes tar in offerter på 1000/2000/3000 st C4-kuvert.

§ 46 Ärendebank
Se dropbox.
§ 47 Nästa möte
Förmöte på Årsmötet Örenäs slott 24/2 kl. 09.00. Därefter konstituerande möte och
nästkommande möte är uppstartsmötet den 13 mars i Hörby.
§ 48 Mötets avslutning
Claes avslutar mötet.
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