PROTOKOLL BA 02/2021
Datum:

2021-07-24

Plats:

Bilsportarvets lokal, Ljungbyhed

Närvarande:

Jan Tromark, ordförande
Michael Hoffstedt, ledamot
CG Wilke, ledamot
Gunnar Dyberg,ledamot
Monica Möller, ledamot
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§ 13

Mötets öppnande
Ordförande hälsade övriga mötesdeltagare välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 14

Fastställande av mötets dagordning
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 15

Föregående mötesprotokoll
Genomgång av upprättat, justerat och publicerat protokoll BA 01/2021, som därefter lades
till handlingarna.

§ 16

Pågående ärenden
Det förberedande arbete som under våren startades upp tillsammans med Göteborgs
Bilsportförbund med målet att upprätta sökbart register över förare som under åren tävlat
för distriktet, fortlöper enligt plan.

§ 17

Ekonomi
Genomgång av ekonomin utifrån den verksamhet som varit sedan sedan förra mötet. Inga
avvikelser mot budget framkom.
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§ 18

Digitalisering av material
Mikael Persson som hjälper BA med praktisk och tankemässig hantering i digitaliserings
arbetet var inbjuden till mötet. Mycket givande samtal kring målsättning, arbetsfördelning,
marknadsföring, praktisk hantering osv. Vi samtalade även kring programvaror, tittade på
lämpliga länkar, ägarförhållanden samt kopplingen mellan hemsida och Facebook sida.
Beslut togs att Jan och Michael snarast kommer att utbildas av Mikael Persson i
publiceringssystem och andra digitala delar där vi idag känner att vi saknar full kompetens.
Utifrån mötets noteringar kommer BA att vid kommande möten arbeta vidare med framtida
målbild.

§ 19

Inkommande material
Jan har efter efter en hel del arbete lyckats få del av ett 80-tal unika bilder samt övrig
information från en av våra stora racerförares karriär under 50-talet, Valdemar Stener.
Behjälplig med bilder och information har sonen Bertil Stener varit, som vi tackar för det
unika materialet.

§ 20

Aktiviteter
Inga möjliga evenemang att närvara vid har ännu kommit till vår kännedom. Jan följer upp
om någon arrangör i närområdet kommer att skapa någon träff under säsongen.

§ 21

Övriga frågor
Frågan angående städning av gemensamma lokalar samt toaletter bör snarast tas upp med
hyresvärden för att få klarhet i hur vi får en fräschare miljö, icke minst för att kunna ta emot
gäster.

§ 22

Nästa möte
Ordföranden kallar till nästa möte i början av september. Förslag på dagar utsänds snarast.

§ 23

Mötets avslutande
Mötesdeltagarna tackades och ordförande förklarade mötet för avslutat.

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

___________________________________

___________________________________

Monica Möller

Jan Tromark
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