Svensk Bilsport Mellannorrland
Protokoll vid möte i Östersund den 4 maj 2014 kl:16.00
Närvarande:
Örjan Eriksson
Thomas Olsson
Anna Hallams
Anna Söderström
Frånvarande:
Ann-Kristin Bergström



Mötets öppnande
Örjan hälsar samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.



Godkännande av dagordningen
Vi tar det vi behöver eftersom denna gång.



Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna



Godkännanden
Sanktionerar cupregler i rallycross 2150.
Godkänna Anna Hallams och Madde Sandström som utb föra och funk inom folkrace.
Styrelsen och samtligt närvarande SGA godkänner MNB utbildningsdirektiv 2014.



Profilkläder
Frågan har kommit om vi kan sponsra SGA med profilkläder. Avvaktar med beslut
och återtar det till hösten.



Ekonomi
Vi gick igenom balans och resultatrapport.



40års jubileumet
Anna S och Örjan: första allternativt andra helgen i oktober är på förslag.



Hemsida och sociala medier
Lite ris att vår hemsida var så dåligt uppdaterad. Det visade sig att personen hade
adress till den gamla sidan som inte uppdateras längre. Mellannorrlandsbf.se gäller.
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Rapporter från SGA utskotten, säkerhet, teknik och miljö (SBM)
Önskemål att byta namn till kommittéer för att slippa förvirring. Vi tittar på för och
nackdelar och återkommer med ett beslut.



Ungdomsgruppen
Ska till Stockholm 17 maj. SBF betalar för två och distriktet tillstyrker att vi bär
kostnaden för den tredje personen.



Utbildning och marknadsföring
Efter mötet i Östersund med SGAutskotten har vi klubbat ett beslut över våra
utbildningsdirektiv. Arbetet fortskrider med Lasse Söderström vid rodret.



Rapporter från DOG
Distriktsord föranden ska ha ett möte med FS och ta fram planering kring utbildningar
och kurser, tävlingar mm.



Kalendern
1 juni telefonmöte 20:00
sedan slutet av aug eller vid behov



Övrigt
VIP-kort ska beställas för. (enligt gällande kriterier)
Tommy Edström
Sisu, vem ansvarar för att anmäla och administrera. RFs hemsida. Anna S kontaktar
Hanna S för inloggning på idrottonline.se.



Nästa möte
Telefonmöte 1 juni 20.00



Mötets avslut
Örjan tackar samtliga för visat intresse.

Örjan Eriksson
Ordförande

Anna Söderström
Vid protokollet
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