PROTOKOLL Enkel Bilsport 13/2021
Datum:

2021-08-16

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:
(* = beslutande)

§ 126
§ 127
§ 128
§ 129
§ 130
§ 131
§ 132
§ 133
§ 134

* Thomas Fredriksson, ordförande.
* Rose-Marie Emilsson, ledamot.
kontaktperson SBF saknas

Mötets öppnande.
Fastställande av dagordning.
Info av ordförande.
Organisationsförändring.
Framtiden: mer folk i utskottet.
Besök föreningar.
Ekonomi.
Nästa möte.
Mötets avslutande.

§ 126 Mötets öppnande.
Ordföranden hälsar övrig mötesdeltagare välkommen, samt förklarar mötet för öppnat.
§ 127 Fastställande av mötets dagordning.
Föreslagen dagordning för mötet fastställes.
§ 128 Info av ordförande.
Sedan förra mötet så har det varit flera besök.
Beslut: Ordförande har närvarat vid besöken.
§ 129 Organisationsförändring.
En annons har satts ut för att rekrytera en sportgrenskoordinator för sportgrenarna Radiostyrd
bilsport, Virtuell bilsport och Enkel bilsport och enligt uppgift så är intresset stort.
Beslut: Vi avvaktar.
§ 130 Framtiden: mer folk i utskottet.
För att vi skall kunna lyckas bra med vårt uppdrag så behöver vi vara fler engagerade
människor och gärna i södra delen av landet.
Beslut: Ordförande har träffat ett antal lämpliga kandidater.
§ 131 Besök föreningar och SGA.
Ett flertal föreningar och SGA har besökts förra veckan med lyckat resultat, utskottet uppfattar
att
det finns ett stort intresse för att få till enklare arrangemang nu när pandemin har lättat.
Beslut: Vi fortsätter att närvara vid så många tillfällen som vi orkar med.
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§ 132 Ekonomi/Budget
Resultatrapporter från kansliets ekonomiavdelning gicks igenom och inga avvikelser hittades.
§ 133 Nästa möte
Ordförande kallar till möte efter behov, och skickar då även ut förslag till dagordning.
§ 134 Mötets avslutande
Ordföranden tackar mötets deltagare och förklarar mötet för avslutat.

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

___________________________________
Rose-Marie Emilsson

___________________________________
Thomas Fredriksson
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