Protokoll BO 01/2021
Datum:

2021-01-26

Plats:

Teamsmöte

Närvarande:
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Mötets öppnande,
Val av ordförande till dagens möte
Fastställande av dagordning
Ekonomi
Mästerskapsregler 2021
SGA möte
Covid-19
Mötesprotokoll
Övriga frågor
Nästa möte
Mötets avslutande

§1

Mötets öppnande

Jonas Öhman, Ordförande
Lars Karlsson, Ledamot Bilorientering
Lars Mörnborg, Ledamot Bilorientering
Daniel Mörnborg, Adjungerad Ungdom

Ordförande hälsar övriga mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet för öppnat.

§2

Val av ordförande till dagens möte.
Jonas Öhman valdes enhälligt till ordförande.

§3

Fastställande av mötets dagordning
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§4

Ekonomi
Jonas Öhman meddelar att vi följer budgeten.

§5

Mästerskapsregler 2021
Reglerna godkändes för att skickas in till SBF.

§6

SGA möte
Bestämdes att Jonas Öhman ska göra ett utskick för att säkerställa att alla SGA har tillgång
till Teams om Covid-19 läget gör att det inte går att hålla ett fysiskt SGA-möte.

§7

Covid-19
RF och Folkhälsomyndighetens restriktioner ska följas. I dagsläget betyder det att inga
tävlingar och träningar får genomföras.
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§8

Mötesprotokoll
Rutiner för protokoll Bilorientering/Regularity uppdaterades.

§9

Övriga frågor
Inkommen skrivelse från Ryds MK, Jonas svarar.
SM-medaljer 2020. Beslutades att dessa delas ut vid 2021 års första SM-deltävling.
I år är det 60 år sedan det första SM i Bilorientering gick av stapeln, det bör vi
uppmärksamma.
Alternativ tävling, Lasse visade ett förslag till Bilorientering som kan genomföras
hemma vid skrivbordet, ett exempel ska tas fram som några får testa för
utvärdering.

§ 10

Nästa möte
Lars M kallar till möte via Teams i slutet av februari.

§ 11

Mötets avslutande
Jonas Öhman tackade mötets deltagare och förklarade mötet för avslutat.

Protokoll upprättat av:

________________________
Lars Mörnborg

Protokoll justerat av:

________________________
Daniel Mörnborg
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