SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET

Mötesprotokoll 2018.10
Skypemöte tisdagen den 14/8 2018 kl. 20.00
Närvarande:
Kai Koivuranta
Pernilla Grahn
Jeanette Karlsson Sekr.
Emma Palo
Lennart Nielsen
Magnus Månsson
Förhinder:
Karin Leandersson Fadder SBF
Mattias Nilsson
Liselotte Schönström
Anders Olsson
Torgny Johansson

Ordf.
Kassör

Valberedn.
Valberedn.
Valberedn.

§ 134 Mötet öppnas
Kai öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§ 135 Föregående protokoll
Protokoll 2018.9 godkänns.
§ 136 Bilsportkonferens Syd
Genomgång av budget och nya offertförfrågningar.
Magnus gör utskick till SGA om konferensen i samband med kallelsen och begär
prisbudget (maxtak 5000 kr).
§ 137 Ekonomi/budget
Ekonomin följer budgeten.
Pernilla ser över om det finns någon kontoform för de extra pengarna från gamla
tillstånd.
§ 138 Styrelsens rapporter
Magnus har undersökt möjligheten att söka bidrag via Blekinge idrottsförbund.
Pernilla har efterfrågat mötesprotokollen för 2018 från dragracingutskottet.
Kai har mottagit kritik ang Fair Race och meddelar samtliga klubbar vad Fair Race
innebär och hur det bör följas.
§ 139 Styrelsearbete – planering
Vi har fått ta del av utredningen av tillståndsavgifter. Kai skickar utredningen till alla
ordföranden inför ordförandemötet 1/12, då den kommer tas upp till diskussion.

Planeringsmöte 16/10 i Hästveda, Jeanette bokar lokal 18-21 och ev smörrebröd.
Magnus gör kallelsen och skickar ut till alla förtroendevalda.
20/10 har styrelsen arbetsdag, ev i Näsum.
Kai prelbokar Quality Hotel View i Hyllie för ordförandemötet på förmiddagen den
1/12, 60 pers. Emma återkopplar med Fabas ang Bilsport-mässan i början av
september.
Firandet av jubilarer kommer ske den 15/8.
Vi diskuterar beställningen av tält och beachflaggor och ändrar beslutet till att beställa
beachflaggorna från Roll-Up-Kungen och tält från ERN-Tent (om inte Roll-Up Kungen
kan ge samma pris som ERN-Tent). Vi beställer även Södras logga i tryckformat. Vi
väntar med att beställa in material för PR och reklam på mässor tills vidare.
Till SM-veckan i Malmö 2019 har endast radiostyrd bilsport kommit med.
Lennart stöttar upp sekreterarmailen en tid framöver, Jeanette skickar uppgifter.
Claes G Elofsson utses till juridisk rådgivare i Södra distriktet (arbetsgruppens beslut
180815).
§ 140 SBF-information
Se info på mailen.
§ 141 DF-information/kommunikation
Se § 138.
§ 142 Klubbutveckling med ungdomsintegrering
En ny och uppdaterad sammanställning av alla klubbar finns på Google drive. Även
styrelsens fadderskap finns med.
§ 143 Sportgren/SGA
Skrivelse från SGA FR ang nya träningsregler. Kai skickar vidare till Förbundet genom
Karin.
Skrivelse ang RS-DM svarar Patrik på.
§ 144 Utbildning
Utbildning i IdrottOnline är på gång.
§ 145 Idrott online/LOTS
Bordlägges.
§ 146 Inkommen post/skrivelser/framkommande
Se § 143.
§ 147 Ärendebank
Kai påminns om att upprätta och uppdatera krisplan och anhöriguppgifter för
styrelsen.
§ 148 Nästa möte
Nästa styrelsemöte är på Skype måndagen 17 september kl. 20.00, även
valberedningen.

§ 149 Mötets avslutning
Kai tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Jeanette Karlsson

Kai Koivuranta

