Svensk Bilsport Mellannorrland
Protokoll vid telefonmöte 30 mars 2014 kl:20.00
Närvarande:
Örjan Eriksson
Thomas Olsson
Anna Hallams
Anna Söderström
Frånvarande:
Ann-Kristin Bergström

1. Mötets öppnande
Örjan hälsar samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordningen
Vi godkände dagordningen utan ändring
3. Val av justerare
Till justerare valdes Thomas Olsson
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna
5. Tillståndsavgifter 2014/2015
Enligt beslut taget tidigare är årets avgifter oförändrade.
Anna S, tittar över dokumentet och ansvarar för att det blir synligt på hemsidan
6. Profilkläder
Vi gör en gemensam beställning till SBF där Anna S sammanställer och lägger order.
7. Ekonomi
Då Ann-Kristin ej var närvarande så utgår punkten.
8. 40års jubileumet
I slutet av oktober planerar vi en Bilsportgrensträff med bankett i Sundsvall.
Anna S och Örjan ansvarar för att ta fram mer struktur kring festligheterna, att
presentera vid nästa ordinarie styrelsemöte.
9. Hemsida och sociala medier
Facebook, Anna S fortsätter att administrera Facebook sidan, denna är vårt nya sätt för
att snabbt få ut viktig information till intresserade.
Nu har vi fått en grundkonstruktion på vår hemsida. Örjan uppmanar att nästa steg
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blir att jobba för att lägga ut fotografier på alla nyckelpersoner.
Anna H får ansvar för att lägga ut information om ungdomsgruppen. Information om
verksamhet och vilka personer som ingår i gruppen.
10. Rapporter från utskotten även säkerhet och miljö (SBF)
Inget att rapportera
11. Rapporter från SGA utskotten, säkerhet, teknik och miljö (SBM)
Verksamhetsplaner för 2014. Inga planer har inkommit från utskotten. Anna S går ut
med påminnelse per mail.
Rally planerar för två träffar och man önskar ett bidrag till fika, vilket bifalles av
styrelsen.
Dragracing har kommande utbildningar
Folkrace har kommande utbildningar
12. Ungdomsgruppen
Det har varit ungdomsforum. Mellannorrland har fått mycket eloge och
uppmärksammats för sitt arbete inom ungdomsgrupen och ses som ett föredöme för
övriga delar av Sverige.. Inbjudan till återsamlingsträff på projektet 7 maj. Styrelsen
beslutade att Anna H tar med berörda. På förbundsårsmötet ska ungdomsgruppen
presentera sig och sitt arbete.
13. Utbildning och marknadsföring
Rapport från mötet med SISU. Vi behöver jobba vidare med rutiner kring hur vi ska
skicka in rapporter för ersättning. Frågan lyfts till senare möte.
Utbildningar, vem betalar vad? Ett förtydligande när det gäller utbildningar: Svensk
Bilsport Mellannorrland hjälper till att anordna utbildningar men kan inte bära alla
omkostnader. Kostnader för kurser och utbildningar ska betalas av den enskilda
utövaren eller dennes klubb. Klubbarna beslutar själva vilka kostnader de vill bära.
14. Rapporter från DOG
Kenneth Thorén går in som ordförande på ett år. En fråga som jobbas med är hur
valberedningen ska se ut. Genom att utöka valberedningen skulle fler åldersgupper
kunna täckas in. Utbildningarna och utbildare ska ses över. Fortsättning med satsning
på mer ungdomar i föreningarna. Jobba för att få till informationsflödet från sbf ut till
klubbarna.
15. Kalendern
4 maj Östersund, Anna S skickar ett nyhetsbrev med information till SGA.
1 juni telefonmöte 20:00
16. Inkomna skrivelser och motioner
En skrivelse har inkommit från Tommy Edström SHRA Sundsvall. Då skrivelsen
handlar om beslut på årsmötet så lyfts frågan till ordf., sekr och justerare för årsmötet.
17. Övrigt
VIP-kort ska beställas för. (enligt gällande kriterier)
Örjan Eriksson
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Anna Hallams
Lars-Erik Söderström
Thomas Olsson
Anna Söderström
Nina Sellgren
Ida Hestner
Fredrik Jonasson
Madelene Sandström
Ove Olofsson
Mikael Lindström
Ulf Jernström
18. Nästa möte
Östersund 4 maj.
19. Mötets avslut
Örjan tackar samtliga för visat intresse och hälsar att vi ses på förbundsårsmötet!

Örjan Eriksson
Ordförande

Anna Söderström
Vid protokollet

Thomas Olsson
Justerare
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