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

Mötets öppnande.
Fastställande av dagordning.
Info av ordförande.
Inbjudan till regionalt extern samverkanforum, idrott.
Organisationsförändring.
Framtiden: mer folk i utskottet.
Besök föreningar.
Licensutbildningar.
Ekonomi.
Nästa möte.
Mötets avslutande.

§ 135 Mötets öppnande.
Ordföranden hälsar övrig mötesdeltagare välkommen, samt förklarar mötet för öppnat.
§ 136 Fastställande av mötets dagordning.
Föreslagen dagordning för mötet fastställes.
§ 137 Info av ordförande.
Sedan förra mötet så har det varit flera besök och massor av teams/video-möten.
Beslut:
§ 138 Inbjudan till regionalt extern samverkanforum, idrott.
Under tisdagen hade vi ett videomöte, utan video, med polisen där ordförande närvarade.
Målgruppen som träffas är den strategiska nivån för att prata övergripande om polisens uppdrag
och inriktning.
Mötet skedde via videolänk.
Från polisen inbjudna, Pontus Fälldin, polismästare och chef för operativa enheten.
Silvia Sandin- Viberg, chef rätts nord.
Nils-Olov Gärdin, poliskommissarie och gruppchef förvaltningsrätt (chef för tillståndshandläggarna).
Caroline Berqkvist, juristtillämpling Nord.
Urban Isberg, kommunikatörregion Nord.
Per Karlsson, polisintendent och samordnare Idrott.
Kanslichef PO Jämtland.
Kanslichef PO Västernorrland.
Kanslichef PO Västerbotten.
Kanslichef PO Norrbotten.
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§ 139 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.
Sista dag för att söka tjänsten var 30/8.
Beslut: Vi avvaktar för att se vem som är mest lämpad.
§ 140 Framtiden: mer folk i utskottet.
Här tuffar det på med att hitta fler engagerade människor och gärna i södra delen av landet.
Beslut:
§ 141 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 restriktionerna har lättat.
Beslut: Vi fortsätter att närvara vid så många tillfällen som vi orkar med under hösten.
§ 142 Licensutbildningar.
En mycket trevlig nyhet är att under den senaste tiden så har det utbildats 23 st nya förare
Enkel Bilsport.
§ 143 Ekonomi/Budget
Resultatrapporter från kansliets ekonomiavdelning gicks igenom och inga avvikelser hittades.
§ 144 Nästa möte
Ordförande kallar till möte efter behov, och skickar då även ut förslag till dagordning.
§ 145 Mötets avslutande
Ordföranden tackar mötets deltagare och förklarar mötet för avslutat.
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