PROTOKOLL Enkel Bilsport 15/2021
Datum:

2021-10-06

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:
(* = beslutande)

§ 146
§ 147
§ 148
§ 149
§ 150
§ 151
§ 152
§ 153
§ 154
§ 155
§ 156
§ 157

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

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

§ 146 Mötets öppnande.
Ordföranden hälsar övrig mötesdeltagare välkommen, samt förklarar mötet för öppnat.
§ 147 Fastställande av mötets dagordning.
Föreslagen dagordning för mötet fastställes.
§ 148 Info av ordförande.
Sedan förra mötet så har det varit flera besök runt om i landet av ordförande och massor av
teams/video-möten.
§ 149 Inbjudan till regionalt extern samverkanforum, idrott.
Här är det lugnt för tillfället och vi avvaktar in nästa möte.
§ 150 Organisationsförändring.
Som tidigare nämnts har en annons satts ut för att rekrytera en sportgrenskoordinator för sportgrenarna Radiostyrd bilsport, Virtuell bilsport och Enkel bilsport och enligt uppgift så är intresset
stort. Vi får se när kandidaterna presenteras för oss.
Beslut: Vi avvaktar för att se vem som är mest lämpad.
§ 151 Fastställande av utskottet.
Vi har fått ta del av information att beslutande av hur sammansättningen av utskotten ska se ut
dröjer till 1 november.
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§ 152 Framtiden: mer folk i utskottet.
Här tuffar det på med att hitta fler engagerade människor och gärna i södra delen av landet.
Vi har träffat ett antal lämpliga kandidater.
Beslut: Vi sätter stort hopp till Valberedningen och Förbundsstyrelsen.
§ 153 Besök föreningar och SGA.
Här försöker vi orka med så många evenemang som möjligt.
Beslut: Vi fortsätter att närvara vid så många tillfällen som vi orkar med under hösten.
§ 154 Licensutbildningar.
Här är det lugnt vid för tillfället.
§ 155 Ekonomi/Budget
Resultatrapporter från kansliets ekonomiavdelning gicks igenom och inga avvikelser hittades.
§ 156 Nästa möte
Ordförande kallar till möte efter behov, och skickar då även ut förslag till dagordning.
§ 157 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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