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PROTOKOLL FR 03/2021
Datum:

2021-06-03

Plats:

Teamsmöte

Närvarande:
(* = beslutande)

Under § 27 A

§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29
§ 30

Mötets öppnande
Föregående mötesprotokoll
Fastställande av mötets dagordning
Ekonomi
Dispenser
Uppklassning/utbildning
Rapporter/skrivelser
Tävlingsbesök/möten
Nästa möte
Mötets avslutande

§ 21

Mötets öppnande

* Håkan Olsson HO, Ordförande
* Mats-Ove Bergström MOB, Ledamot
* Bengt Johansson BJ, Ledamot
Madelaine Lundin ML, Adjungerad

Jörgen Ekwall SBF:s kansli
Sören Emmervall SBF:s kansli

Ordföranden hälsar deltagarna välkomna och öppnar mötet.

§ 22

Föregående mötesprotokoll
§ 17 D/ Träning för 14 åringar.
Håkan luskar vidare och kontaktar kansliet. Vi skickar även in ett ärende till arbetsgruppen
som ska gå igenom Gemensamma reglerna för att förtydliga vårt bekymmer.

§ 23

Fastställande av mötets dagordning
Vi godkänner dagordningen.

§ 24

Ekonomi
Vi har inte gjort av med några pengar från årets budget.

§ 25

Dispenser
A/ Tomelilla MK ansöker om dispens för montering av extra stol vid prova-på dagar.
Beslut: Vi beviljar, BJ har besvarat.
B/ Peter Fransson ansöker om dispens för Annelie Fransson Målilla BK, för montering av
extra stol för att skjutsa personer med funktionsnedsättning.
Beslut: Vi bordlägger frågan och undersöker lite mer innan vi tar beslut. BJ kontaktar dem.
C/ Peter Fransson ansöker om dispens för Moa Darnell SMK Motala Bil, för montering av
extra stol för att skjutsa personer med funktionsnedsättning.
Beslut: Vi bordlägger frågan och undersöker lite mer innan vi tar beslut. BJ kontaktar dem.
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§ 26

Uppklassning/utbildning
A/ Mats Olsson, distriktstekniker i Södra BF vill att Oscar Olsson, Laholms MK, ska bli ny
vagnboksutfärdare.
Beslut: Vi återremitterar ärendet till Södra BF, BJ kontaktar dem.
B/ Vi har fått in uppgifter om att en specifik banbesiktare i Mellan Norrland inte skött sig.
Beslut: Vi väljer att stänga av personen, i väntan på vidare utredning. HO sköter kontakten
med distriktet och personen i fråga.

§ 27

Rapporter/skrivelser
A/ Skrivelse om digitala anbud.
Jörgen Ekwall och Sören Emmervall presenterade andra förslag än den skrivelse vi fått in
angående möjligheter för att digitalisera vår anbudsprocess.
B/ Rapport från vagnboksutfärdarutbildningarna. Genomgång av vilka som borde ha gått
men inte gjort det. Vi skickar ut en info till respektive distrikt.
C/ Skrivelse från teknikavdelningen på kansliet angående blankett för beställningar av
vagnböcker. Vi skickar ut info om att blanketten ska användas samtidigt som vi skickar infon
om vilka utfärdare som inte gått kurs.
D/ Skrivelse från Lina Zetterström angående avgift vid träning. HO svarar Lina.
E/ Officiellt meddelande angående rutor. Texten togs bort från tävlingsreglerna inför 2021
och ska läggas in i kommande tekniska regler.
F/ Skrivelse från Martin Hedberg SGA Nedre Norra. HO svarar Martin.
G/ Skrivelse från Alexandra Holmberg gällande munskydd för barn under 6 år på tävling.
Vi bollar frågan vidare till kansliet att tolka/bestämma vart gränsen ska gå, ska barn behöva
ha munskydd?

§ 28

Tävlingsbesök/möten
-

§ 29

Nästa möte
Ordföranden kallar vid behov.

§ 30

Mötets avslutande

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

___________________________________

___________________________________

Madelaine Lundin

Håkan Olsson
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