Protokoll Telefonstyrelsemöte 130828
Närvarande: Örjan Eriksson
Jessica Lundgren
Roger Grannas
Thomas Olsson

§86 Mötet öppnas
Ordförande Örjan Eriksson hälsar alla välkommen till kvällens möte och förklarar därmed mötet
öppnat.

§87 Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades sedan till handlingarna.

§88 Inkomna skrivelser
Info om SGA träff för Racing har inkommit och vidarebefodrat till Mikael Magnusson .
Vi har fått mail från Hanna Sandberg att hon vill ha in statistik från 2012 hur många
utbildningstimmar vi har haft och hur många deltagare vi har haft på utbildningarna
sekreteraren vidarebefodrar detta mail till våra SGA som får inkomma med svar senast
på söndag då Hanna skall redovisa dessa på måndag 130902.
Vi har även fått in ett mail från Tommy Sjödin med synpunkter på diverse förändringar mm.

§89 Ekomoni
Ann-Kristine var ej närvarande men hade mailat ut Balans rapport, Resultat rapport samt Huvudbok
som vi gick igenom. Nu är de dags att börja informera klubbarna om våra fonder som vi har då vi tror
att många klubbar inte vet att dom finns.

§90 Miljö/Säkerhet
Christer Brolin var ej närvarande och vi har inte fått in någon information som han hade att delge oss.

§91 Ungdomsgruppen
Roger Grannas har bokat lokal i Sundsvall den 21/9 önskvärt är att så många från styrelsen kan delta
på detta ungdomsprojekt. Roger tycker att detta ska bli roligt och intressant han tar kontakt med
dom andra i Ungdoms gruppen .

§92 Websidan
Vi upplever att de är lite problem med websidan då de emellanåt är problem att få någon respons
från Otto vilket resulterar i att protokoll och annan viktig information på sidan inte kommer upp
inom rimlig tid. Roger hör sig för bland ungdomarna om någon känner sig manad att hjälpa till med
hemsidan.

§93 Övriga frågor
Distriksordförande gruppen- Rykten säger att vissa vill avsätta KG men de är rykten och Örjan har inte
hört nåt från vårat distrikt. Nytt DOG möte är på måndag 130902. Örjan håller oss informerad efter
det.
Bosse Edholm SGA Dragracing har kontaktat Örjan och Ann-Kristine om att han ville ha ett möte med
dom angående Dragracing SGA mötet i Juni där han då inte kunde närvara och ville inte skicka någon
ersättare men vi trots det utsåg vi en ersättare att åka för att ordförande hade fått ett mail från
utskottet där dom skrev att vi skulle utse en ersättare för Bosse . Bosse förklarade för Örjan att han
har nu inget förtroende för nuvarande MNBF styrelse då vi hade utsett en ersättare för honom. Örjan
förklarade för Bosse vårt ansvar gentemot Utskottet. Örjan Eriksson, Thomas Olsson och Roger
Grannas beslutade att utse Jessica Lundgren som biträdande SGA inom Dragracing det bör klubbas
på nästa styrelsemöte.
Vidare utsåg Örjan Eriksson, Thomas Olsson och Roger Grannas Jessica Lundgren till Distrikts Domare
med anledning till hennes erfarenhet och engagemang inom Dragracingen.
Thomas och Roger kommer att kliva in och hjälpa till med förberedelserna till vårat 40 års jubileum i
distriktet.
Förbundsårsmötet 14/4-14 kommer att bli på Södra Berget i Sundsvall vilket är en stor ära för vårat
distrikt. Vi jobbar fram en typ av redovisning från vårat distrikt som vi kan framföra på mötet.
Thomas har redan nu många bra funderingar kring detta som han fortsätter titta på .
Fundering kring hur kostnaden för dom som höll i tekniker kursen ska skickas pratar Thomas med
Ann-Kristine om hur hon vill ha de.
Kursledar Kurserna som SBF har tar distriktet kostnaderna för.
Thomas berättar att han just nu håller på och hjälper SBF att köpa in en ny våg som är tänkt att den
ska kunna användas inom flera sportgrenar.

Önskan om att få kontakt med klubbar/tekniker för att ställa frågan varför de är så få som anmäler
sig på utbildningarna, Thomas tittar på hur man enklast kan föra detta .
26/10-27/10 är de SGA möte på Arlanda stad
30/11 är det en Kursledar Kurs mer info kommer om den .
Thomas efter lyser en ”mätlåda” med div teknisk utrustning för tex ljudmätning som går att låna ut
till större tävlingar då behovet av bättre efterkontrollet är stort.
Roger har nu klassat upp som tävlingslednings licens från C till B vilket välkomnas och vi säger bra
jobbat och lycka till i fortsättningen med ditt engagemang Roger.
Nästa styrelse möte bestäms att de blir ett telefonmöte den 23/9-13 kl 19.00.

§94 Mötet avslutas
Ordförande Örjan Eriksson tackar för kvällens möte och hoppas att resten av styrelsen kan delta på
nästa styrelsemöte och förklarar därmed mötet avslutat.

___________________________

_________________________________

Sekreterare

Ordförande

Jessica Lundgren

Örjan Eriksson

