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§ 86 Mötet öppnas
Kai öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§ 87 Föregående protokoll
Protokoll 2018.6 godkänns.
§ 88 Bilsportkonferens Syd
Jeanette och Pernilla frågar Claes om förfrågan till Quality View Hotel i Malmö.
Liknande koncept som i år, men prisutdelning i ordningen kartong, rally och till sist
folkrace med avslut strax innan kl 22. Därefter underhållning/DJ. De som har kontakter
undersöker kostnader för konferencier och DJ.
§ 89 Ekonomi/budget
Bidrag från Hallands Idrottsförbund. Vi väntar på årsmötesprotokollet för utbetalning.
Genomgång av balans- och resultatrapport.
Ett flertal förtroendevalda har lämnat in budgetförslag och vårt arbete med budgeten
går vidare.
§ 90 Styrelsens rapporter
Kai och Emma rapporterar från förbundsmötet. Förbundet arbetar med att skapa 5-6
regioner i Sverige, men det är bara i planeringsstadiet.
Information om GDPR, den nya dataskyddsförordningen för de som behandlar
personuppgifter. Alla distrikt, kommittéer, utskott och föreningar som hanterar

personuppgifter uppmanas att skriva en kort notis om GDPR på sin hemsida och
därefter skapa en länk till Riksidrottsförbundets hemsida.
§ 91 Styrelsearbete – planering
Ungdomsgruppens arbete. Kai ger ungdomsgruppen i uppdrag att promota vårt arbete
med motorsport på Trelleborgs motorshow den 6/6. Han har även varit i kontakt med
Smålands ungdomsgrupp om samarbete med Södra bf. Några behöver delta vid
Skolidrotten den 20 maj. Emma har även förslag på att delta vid bilutställningen på
Östersjöfestivalen i Karlshamn den 20 juli. En ny adjungerad ungdom behöver ingå i
styrelsen, ungdomsgruppen får i uppdrag att föreslå detta.
Vi har fått in tre olika offertförslag på beachflaggor till Södra bf. Vi diskuterar även tält
och utökar förfrågan med detta.
Offertförslag hemsida från Eeway. Vi bordlägger ärendet till nästa möte.
§ 92 SBF-information
Information om att skaderapporter fortsättningsvis sker via telefonanmälan.
GDPR info, se § 90.
Arbetsbeskrivning utsänt för förtroendevalda i distrikt, utskott och kommittéer.
§ 93 DF-information/kommunikation
Inget nytt.
§ 94 Klubbutveckling med ungdomsintegrering
Inget nytt.
§ 95 Sportgren/SGA
Folkrace: Skrivelse från FR-kommittén. Kai svarar MI.
Offroad: Sorks Skånecup godkänns.
SM-veckan 2019 Malmö. Första möte med Malmö Stad. Datumförslag 26/6-2/7.
Alla SGA uppmanas att jobba med enkla/nya tävlingsformer. Fadder informerar.
§ 96 Utbildning
Lots-utbildning hemsida i Tomelilla. Datum ej fastställt.
§ 97 Idrott online/LOTS
Problem med att uppdatera nya styrelsemedlemmar i Lotsen. Mattias undersöker
problemet.
§ 98 Inkommen post/skrivelser/framkommande
Motion Christianstad RC ang medlemsavgifter. Mottagen och tillförs årsmötet.
Pernilla stämplar och skickar vidare A-licenser från FR till kansliet.
Eslövs MK dispensansökan. Dispensen ska godkänns av SGA i distriktet i samråd med
faddern.
Avslagen dispens hos KU ang träningsansökan. Kai svarar att vi hänvisar till utskottets
beslut.

Lennart informerar om ändringar i rallyreglerna ang tävlingens slut.
Ang Motion om tillståndsavgifterna och möte med opartisk grupp. Irene kan tyvärr
inte vara med pga sin revisorspost. Ny gruppmedlem kommer tillfrågas, Ingela Asp
Helsingborgs KK eller Kia i Klippans KK. 15/5 nytt möte på Kristianstad MK.
A-licensansökan från Karting avslås, Pernilla meddelar.
§ 99 Ärendebank
Emma skickar ny länk och vi kollar igenom till nästa möte och kommer med förslag om
det är något som behöver ändras.
§ 100 Nästa möte
Nästa möte blir ett skypemöte 21 maj kl. 20.00
§ 101 Mötets avslutning
Kai tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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