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§ 118 Mötet öppnas
Kai öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§ 119 Föregående protokoll
Protokoll 2018.8 godkänns.
§ 120 Bilsportkonferens Syd
Genomgång av kostnader, nya offertförfrågningar, inbjudan med tidsplanering,
pokaler. Pokaler bordlägges till nästa möte.
Ändring av datum pga Bilsportgalan 26/1 2019. Nytt datum för Bilsportkonferens Syd
2019 blir 19 januari 2019.
§ 121 Ekonomi/budget
Gamla tillståndsavgifter från SBF, 52 200 kr för 2017 och 50 700 kr för 2016.
Redovisning av kurser skall ske via eeway och utbildaren besvarar en enkel enkät:
Antal förare/funktionärer, varav ungdomar, inkomster, utgifter.
Södra betalar 5000 kr för inköp av arbetsdator till styrelsemedlem, med en
avskrivningstid på 3 år. Gamla datorer (Camilla, Claes, Victor) beslutas därmed vara
avskrivna.
Ekonomin följer budgeten.
§ 122 Styrelsens rapporter

Tillståndsgruppen har träffats vid fyra möten och ligger i fas med tidsplaneringen och
återkopplar sina resultat till styrelsen i slutet av månaden.
§ 123 Styrelsearbete – planering
Info från arbetshelgen 5-6/6.
Vi lägger över både mail och domän på one.com. Den nya domänen kommer heta:
www.sodrabf.se. Eeway bygger upp grunden för vår nya hemsida på idrottonline.
Under året kommer den nya hemsideadressen och nya maildresser implementeras.
Uppdaterad Möteslista. Den nya listan lägg ut på hemsidan.
Planeringsmöte 16/10. Till planeringsmötet är det av högsta prioritet att alla SGA
meddelar program för Bilsportkonferens Syd 2019, resultat och pristagare i årets
cuper och förslag med nomineringar till Årets-utmärkelser för 2018.
Ordförandemötet planeras till lördagen den 1/12 kl 10-12.00 med efterföljande
lunch/jultallrik på Quality Hotel View i Hyllie vid Malmö arena. Därefter bjuds alla
ordföranden till mässan Bilsport Motor Show 2018.
Firandet av jubilarer kommer ske under året och inbjudan skickas inom kort.
Beslutades att beställa in material för PR och reklam på mässor och annat där vi bör
visa upp Södra Bf. Lämpliga mässor som diskuterades var tex Elmina, Trelleborgs
motorshow, Bilsport Motor Show i Malmö, SM-veckan, Östersjöfestivalen. Vi beställer
även Södras logga i tryckformat.
Södras styrelsearbete inför 2019 planerades i grova drag utifrån Skypemöten och 4
arbetsdagar per år. Kommande arbetsdagar bokas till den 20 oktober 2018 och 12
januari 2019.
§ 124 SBF-information
Se info på mailen.
Sommarbrev från Anna Nordkvist och Lars Pettersson.
§ 125 DF-information/kommunikation
Info om SDF-stöd Blekingeidrotten. Magnus Månsson tilldelas detta uppdrag.
Kai bjuder in Charlotte Karlsson från Skåneidrotten och SBF´s generalsekreterare Anna
Nordqvist till planeringsmötet i Hästveda den 16/10 kl. 18.00.
§ 126 Klubbutveckling med ungdomsintegrering
Alla styrelsens medlemmar har delat upp klubbarna i Södra bf. Vi kommer ha som
uppdrag att skapa en god kontakt och erbjuda hjälp eller lyssna av behov som finns
och utifrån detta fadderskap utveckla klubbarna.
§ 127 Sportgren/SGA
Uppdatering av arbetsplaner för SGA kommer arbetas med under nästkommande
arbetsdag.
§ 128 Utbildning
Mail från kansliet.
Redovisning av kurser, se § 121.

§ 129 Idrott online/LOTS
Mattias kommer erbjuda utbildning i LOTS till hösten.
§ 130 Inkommen post/skrivelser/framkommande
Skrivelse om flaggor till Regel- och utbildningskommittén från SGA Dragracing. Emma
skickar vidare skrivelsen.
Kai tar kontakt med kansliet och frågar om VIP-korten.
Kommande utskick av sekreteraren: Save the date 26/1 2019 Bilsportkonferens Syd,
uppdaterad lista med mötesdagar, förfrågan och uppdatering över Södras utrustning.
§ 131 Ärendebank
Kai upprättar och uppdaterar krisplan och anhöriguppgifter för styrelsen.
Jeanette och Pernilla uppdaterar och förnyar Södras Årshjul.
Södras vitrinskåp med gåvor står för tillfället i Hässleholm. Frågan om det ska flyttas till
Bilsportsarvet kommer tas upp på nästa årsmöte.
§ 132 Nästa möte
Nästa styrelsemöte är på Skype tisdagen 14 augusti kl. 20.00.
§ 133 Mötets avslutning
Kai tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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