SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET

Mötesprotokoll 2018.5 Skypemöte den 6 mars 2018
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§ 54 Mötets öppnande
Kai öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§ 55 Föregående protokoll
Protokoll 2018.4 godkänns.
§ 56 Bilsportkonferens Syd
Vi satsar på att göra ett liknande koncept nästa år. Datumförslag 19 januari 2019. Kai
kollar datumet med Jörgen Ekvall. Vi föreslår samma plats, men kommer ta upp detta
på uppstartsmötet. Till nästa år diskuteras att använda en läsare till QR-kod för
automatisk biljettscanning. Mattias kollar upp pris och Jeanette undersöker saken med
Martin på Eeway.
§ 57 Ekonomi/budget
Resultat och balansrapport är i sin ordning. Diskussion om hur ekonomin ska
redovisas. Mattias och Pernilla kollar upp om det går att få tävlingstillstånden
specificerade.
Rutiner och budgetarbete. Pernilla har gjort ett förslag på budgetäskande till Styrelsen
och SGA vilket presenteras på uppstartsmötet. Rutiner vid utbetalning av
reseräkningar: maila Pernilla, som mailar till berörd fadder, som godkänner och mailar
tillbaka till Pernilla. Diskussion om specifika summor i budget för exempelvis kläder
och möten. Slutsatsen blev att alla äskar för den budget de anser vara relevant för just
sitt uppdrag.
§ 58 Styrelsens rapporter
Kai har besökt Rallyutbildningen i Hässleholm.
§ 59 Styrelsearbete – planering
Planering för uppstartsmötet i Hörby. Punkter uppdelade.
Fadderuppdrag och ansvarsområden uppdaterade. Jeanette frågar Martin på Eeway
om hjälp med att lägga upp hemsidan på idrott online.

En arbetsgrupp och arbetsbeskrivning är under uppbyggnad för motionen från
Trelleborgs MK. Deadline är sista juni.
Mötesrutiner sattes vid förra mötet. Mötesdagarna godkänns och läggs ut på
hemsidan.
Kontaktlistan är uppdaterad.
Mattias ordnar Södra-leg till styrelsemedlemmar. Alla mailar bild till Mattias.
§ 60 SBF-information
Anmäl på hemsidan de som ska på årsmötet. Kai åker istället för Pernilla.
SBF´s nya generalsekreterare Anna Nordqvist besöker oss vid uppstartsmötet i Hörby.
§ 61 DF-information/kommunikation
Inget nytt utöver det som mailas. Emma är kontaktperson för C G Elofsson om
Skåneidrotten.
§ 62 Klubbutveckling med ungdomsintegrering
Inget nytt.
§ 63 Sportgren/SGA
Dragracing: Förfrågan ang licens för debutanter.
Offroad: Inget nytt.
Bil-O: Inget nytt, inga tävlingar i Södra bf i år.
Miljö: Börje åker på Miljökonferens.
Utbildning: Det har varit 2 utbildningar hittills, TL FR och RA.
Drifting: Pernilla bokar ett möte med Morgan, SGA Drifting.
Karting: Inget nytt.
Rallycross: Inget nytt.
Säkerhet: Inget nytt.
Racing: Inget nytt. Fadder lägger ut efterlysning av SGA racing och på fb och hemsidan.
Rally: Utbildning och domarträff 10-11/3.
Radiostyrt: Inget nytt.
Lådbilar: Inget nytt.
Folkrace: Det var folkraceträff den 3/3 i Helsingborg. Laholm har saknat miljöcertifikat,
men det är på gång.
Virtuell bilsport: Inget nytt.
Nya tävlingsformer: Inget nytt.
Ungdomar: Ungdomsgruppen anordnar konferens tillsammans med Västra bf 10-11
mars.

§ 64 Utbildning
24 mars FR steg 3-4 Hässleholm, 20-25 st anmälda.
10 mars dragracingkurs för funktionärer och förare.
§ 65 Idrott online/LOTS
Inget nytt.
§ 66 Inkommen post/skrivelser/framkommande
Faktura från Trelleborgs MK, halvdagstävling behöver meddelas innan. Pernilla,
Mattias och Magnus återkopplar till Lars Mattsson.
§ 67 Ärendebank
Emma startar upp en ny Ärendebank på Google Drive och delar med styrelsen.
§ 68 Nästa möte
Uppstartsmöte i Hörby 13 mars kl. 18.30.
§ 69 Mötets avslutning
Kai tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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