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§ 70 Mötets öppnande
Kai öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§ 71 Föregående protokoll
Protokoll 2018.2 och 2018.3 godkänns. Protokoll 2018.5 har godkänts via mail.
§ 72 Bilsportkonferens Syd
Datumkorrigering till den 26 januari 2019. Jeanette gör ett Save the date-utskick. Vi
börjar förbereda nästa konferens, i stort sett som tidigare med vissa justeringar.
Mattias återkopplar med scanner till Jeanette som frågar Martin på Eeway. På nästa
konferens planerar vi att en biljett/kvitto skrivs ut vid registrering istället för
plastbricka.
§ 73 Ekonomi/budget
Rutiner och budgetarbete. Pernilla har strukturerat upp alla konton i budgeten och det
ser bra och översiktligt ut. Flera SGA har inkommit med budgetförslag. Alla förslag ska
komma in senast 2/4. Jeanette hör med Martin på Eeway hur man kan koppla ihop
Eeway med FortNox och vad det skulle innebära för arbetsinsatser.
§ 74 Styrelsens rapporter
Godkända A-licenser i dragracing som behöver skrivas under, Pernilla frågar Claes.
Emma berättar om en lyckad Ungdomskonferensen i samarbete med Västra bf.
Kai berättar om SM-veckan i Skellefteå.
§ 75 Styrelsearbete – planering
Vi behöver kolla av med klubbarna vilka som kliver av sina uppdrag och ska få olika
utmärkelser och Södras förtjänsttecken, samt vilka som ska få RF´s förtjänsttecken.
Listan över de förtroendevaldas födelsedagar måste regelbundet kontrolleras och vi
firar 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 osv. Claes påminner även om en
förteckning över Årets-utmärkelser och att vi behöver göra en översikt av
Klubbjubileum. Jeanette och Magnus mailar ut frågan om uppstartsår till klubbarna.
Mattias uppdaterar Idrott Online med uppgifter om nya styrelseposter.

VIP-kort till alla delegater plus 12 st till, bl a gästkort till Anders Hansson (M) och
ungdomsgruppen. Omvandla Claes kort till ett gästkort. Jeanette uppdaterar listan och
Kai mailar tillbaka till kansliet.
På uppstartsmötet efterfrågades en Södra-legitimation med Södra- och SBF-logga,
namn, uppdrag och bild till alla förtroendevalda. Max 25 kr/st för tryck på båda
sidorna. Alla mailar bild till Mattias senast 6/4 på mailadress tillstand@soedrabf.se.
Grafikförslag på beachflaggor till Södra bf godkänns. Jeanette tar kontakt med några
fler företag och tar in offerter. Antal 2 st 180x50 cm, 2 st 270x70 cm.
Pernilla beställer 3 Södra-stämplar som tilldelas Kai, Pernilla och Jeanette.
Kuvert. Vi delar ut kuvert till styrelsen och förtroendevalda. Pernilla tar hand om
övriga kuvert.
Tillsättande av arbetsutskott inom styrelsen. Arbetsutskottet består av ordf,
sekreterare och kassör, vilka tar snabba akuta beslut innan förutbestämt styrelsemöte.
Vid ekonomiska beslut får arbetsutskottet besluta om belopp under 10 000 kr.
Ersättare vid frånvaro är vice ordf. Beslut mailas ut till övriga styrelsen.
En arbetsgrupp till Trelleborgs MKs motion är tillsatt. Arbetsbeskrivning till
arbetsgruppen ska innehålla utformandet av en utvärdering enl motionen och en
utvärdering av Södras tillståndsavgifter. Lennart och Emma skriver en kort
arbetsbeskrivning och bokar in ett möte med gruppen inom en snar framtid.
Vi behöver ett extra insatt möte för att gå igenom årsmöteshandlingarna till
förbundsmötet, söndag 8/4 kl. 19.00 via Skype.
§ 76 SBF-information
Mail från Valberedningen ang förslag till Förbundsstyrelsen.
§ 77 DF-information/kommunikation
Skåneidrotten: Inget nytt.
Magnus har anmält sig till Blekinge-Idrottens årsmöte 16/4.
§ 78 Klubbutveckling med ungdomsintegrering
Styrelsen vill träffa Ungdomsgruppen för att gå igenom årets planering, de bjuds in till
nästa möte, 26/4 i Karlshamn.
§ 79 Sportgren/SGA
Dragracing: Förfrågan om SM-vecka i Malmö 2019.
Offroad: Inget nytt.
Bil-O: Inget nytt.
Miljö: Börje har gjort en plan för vilka tävlingar han tänker besöka under året.
Utbildning: Inget nytt.
Drifting: Pernilla har försökt få tag på Morgan, men har inte fått svar. Vi avvaktar till
nästa möte. Kai hör sig för med utskottet och aktiva driftingklubbar i Södra.
Karting: Inget nytt.
Rallycross: Inget nytt.

Crosskart: SM-tävling 26-27 maj i Tomelilla.
Säkerhet: Inget nytt.
Racing: Racingskolan på Ring Knutstorp var den 24-25 mars. Magnus Månsson har fått
mail angående en outtagen licens av en racingförälder. De undrar om de kan få
dispens och frågan är vidarebefordrad till Magnus Rugsveen som höll i kursen.
Rally: 3 inställda tävlingar pga vädret.
Radiostyrt: Inget nytt.
Lådbilar: Inget nytt.
Folkrace: Styrelsen har fullt förtroende för FR-kommittén. Mattias meddelar berörda.
A-licensansökan Martin Larsson, Magnus Bendroth, Julia Jönsson och Berne Svensson
från Tomelilla MK godkänns.
Virtuell bilsport: Inget nytt.
Nya tävlingsformer: Inget nytt.
§ 80 Utbildning
Tomelilla kommer ha en kurs via SISU för hemsidebyggnad. Alla i Styrelsen bör
medverka och vi skulle även kunna bjuda in fler klubbar. Mattias återkommer med
mer info.
§ 81 Idrott online/LOTS
Inget nytt.
§ 82 Inkommen post/skrivelser/framkommande
Inget nytt.
§ 83 Ärendebank
Alla går igenom listan och uppdaterar efter hand/lägger till kommentarer innan
styrelsemötet 26/4.
§ 84 Nästa möte
Extra insatt möte 8/4 kl 19.00 via Skype. Styrelsemöte i Asarums MS klubbstuga,
Skyttevägen 10, Karlshamn den 26/4 kl. 18.00.
§ 85 Mötets avslutning
Kai tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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