Telefonstyrelsemöte MNBF 2014-02-02
Närvarande: Örjan Eriksson
Jessica Lundgren
Thomas Olsson
Christer Brolin
Ann-Kristin Bergström
Anna Hallams
Siv-Inger Nilsson
Pontus Sandell

§ 105 Mötets öppnande
Ordförande Örjan hälsar alla välkomna till kvällens möte och förklarar därmed mötet öppnat.
§ 106 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
§ 107 Val av justerare
Kassören Ann-Kristin valdes till justerare av kvällens protokoll.
§ 108 Ekonomi
Kassören redovisade ekonomin, årets minus resultat beror på våran satsning av att utbilda våra Förar
och Funktionärs utbildare som många av dom har under 2013 gått SBF`s Kursledarkurser för att bli
godkända utbildare. Hon har även gjort räkenskaperna mer tydliga genom att specificera dom olika
posterna bättre. Bra gjort. Då vi kan konstatera att utbildningar på bland annat Miljö, Säkerhet och
Teknikerbiten kommer att öka under 2014 har styrelsen ett förslag på att öka ”10an” till en ”20a” för
att kunna hålla en balanserad budget och vi ser det hela som en positiv satsning då vi får mer utbildat
och kunnigt folk i vårat distrikt. Förslaget läggs fram på årsmötet. Kommande styrelse tittar igenom
avgifts biten.
§ 109 Rösträtten inför årsmötet
Vi har 24 stycken klubbar med rösträtt till årets års möte av totalt 29 klubbar i distriktet. Till nästa år
skall en pappersfaktura med MNBFs avgift till klubbarna skickas ut samt en faktura på mail då vi har
haft problem med att fakturor ej betalats in i tid på grund av att dom inte har kommit fram per mail
enligt klubbarna. Vi sätter sista betaldatum till den sista Augusti.

§ 110 Styrelsens förslag till årsmötet
Förslaget läggs med till årsmöteshandlingarna.
§ 111 Inkomna motioner
Vi har fått in nio stycken motioner från Stugun, en från Örebro Radio Bil Club samt en från Timrå MK
och Sollefteå RRC. Vi gick igenom motionerna och komentar till beslutet noteras på motionen som
sedan bifogas till årsmöteshandlingarna.
§ 112 Valberedningen
Jobbar med utskott istället för en SGA per sportgren. I vissa sportgrenar är det svårare att hitta
förslag på personer än vad det har varit i andra sportgrenar. Förslag på dom två som skall åka på FS
årsmötet delegaterna föreslår valberedningen att styrelsen bestämmer på sitt konstituerande möte
efter årsmötet. Siv-Inger kliver av från valberedningen efter årsmötet medans Pontus väljer att vara
kvar ,Christer Brolin hjälper till att hitta ersättare för Siv-Inger. På Bilsportträffen efter årsmötet skall
valberedningen presentera namnförslagen till utskotten som sedan styrelsen tar med sig till sitt
konstituerande möte för att där bestämma vilka personer utskotten ska innehålla och vem som blir
sammankallande i varje utskott.
§ 113 Hemsidan
Är fortfarande under uppbyggnad men han jobbar för fullt med att få den färdig.
§ 114 Profilkläder
Ny SBF logga är nu bestämd men inte ännu släppt officiellt, Loggan kommer med distrikten och
klubbarnas profilering gynna bland annat allt jobb med sponsorer då loggan kommer att vara väl
synlig i alla sportgrenar och blir lätt att känna igen. Nya loggan kommer att presenteras på FS
årsmötet och vi hoppas att vi får äran att bära deras nya logga på profilkläderna på de mötet. Jessica
kontaktar SBF och kollar upp hur det går med de.
§ 115 Rapport från Norrköping
KG deklarerade öppet att han avgår på förbundsårsmötet. Övriga i förbunds styrelsen sitter kvar .
Annars var det ett mycket positivt möte. Omorganisation även där med att styrelsen jobbar med de
dom ska och mer engagemang från utskotten att göra. Intressant film på nitroz.se kika på den.
§ 116 Övriga frågor





BS-Online försvinner fasas ut och Idrott Online kommer istället, sidan är förenklad på många
sätt och gör att vi bla kan ha bättre översikt över våra funktionärer mm
I arbetsplanen skall även Rally utskottet jobba mot ett gemensamt grupp E reglemente i
landet.
Senast 10 februari måste vi namnge en säkerhetsrådgivare till vårat distrikt och Ulf Jernström
har tackat ja, Örjan lämnar in vårat förslag till SBF.
Vi får dispens med att lämna in namnen på de som ska åka på SGA träffarna i mars till SBF
fram till och med måndag den 17/2 på grund av att vårat årsmöte är den 15/2.







40 års jubileumet – Funderar mer till årsmötet vart vi ska ha den.
70 år fyller Leif Helander en känd dragracing förare som har tävlat runt om i bla Sverige,
Europa ,USA ja lite överallt och är fortfarande aktiv kommer att ha ett större kalas 1:a Mars
och Christer Brolin anmäler en representant från MNBF som ska närvara på hans kalas,
Christer ordnar så arrangören skickar fakturan till Örjan eller Ann-Kristin.
Begära att få in klubbarnas årsmötes protokoll så vi kan se att dom har en fungerande
förening och vilka som är förtroende valda.
Inga nomineringar till utmärkelser har inkommit.

§ 117 Nästa möte
15/2-14 Lungre Motorstadium i Östersund kl 11.00
§ 118 Mötet avslutas
Ordförande tackar för kvällens möte och förklarar därmed mötet avslutat.
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