BO 03/2021
Datum:

2021-04-06

Plats:

Teamsmöte

Närvarande: * Jonas Öhman, Ordförande
* Lars Karlsson, Ledamot Bilorientering
* Lars Mörnborg, Ledamot Bilorientering
* Daniel Mörnborg, Adjungerad Ungdom
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§ 23

Mötets öppnande.
Jonas Öhman hälsade alla deltagare välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 24

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

§ 25

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes.

§ 26

Ekonomi
Ordföranden redogjorde för ekonomin.

§ 27

Covid-19
RF har börjat öppna upp lite för viss träning, OBS att all träning efterfölja RF:s och
Folkhälsomyndighetens regler. Arrangören är ansvarig för att det efterlevs.

§ 28

Mästerskap 2022
NEZ: fredagens etapp i SBOK:s regi, lördag saknas ännu arrangör.
Finns i dagsläget inga arrangörer till SM 2022.
Utskottet hoppas få in ansökningar från klubbar om att få arrangera mästerskap
2022 och framåt.
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§ 29

Uppdateringar SBF.se/Bilorientering
Lasse M tar över uppdateringen av Bilorienterings sidan på SBF.se

§ 30

SGA möte
Utskottet beslutade att flytta SGA mötet till lördag 8/5, anledningen är att den
styrelseledamot som representerar Bilorientering i SBF:s styrelse kommer att bytas
ut vid SBF:s årsmöte och utskottet vill gärna ge den nye representanten möjlighet att
närvara på SGA mötet.
Jonas Öhman skickar ut ändrat datum till berörda.

§ 31

Övriga frågor
Frågan om hur vi ska få in fler utövare av sporten? Det är svårt att få nya deltagare
att prova sporten mer än ett par gånger, troligtvis på grund av allt för svåra
nybörjarbanor.
Lägre avgifter för arrangörer av mästerskap.
Bilorientering har redan i dagslägen en lägre tävlingsavgift än flera andra
motorsporter. Genom att locka fler utövare till start i mästerskapstävlingar, till
exempel anordna lokaltävling/lägre serie samma dag, kan arrangören få en bättre
ekonomi.

§ 32

Nästa möte
Nästa möte blir tisdag 4/5, Lasse M kallar.

§ 33

Mötets avslutande
Ordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Protokoll upprättat av:

________________________
Lars Mörnborg

Protokoll justerat av:

________________________
Daniel Mörnborg
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