Protokoll för telefonmöte MNBF 131118
Närvarande: Örjan Eriksson
Jessica Lundgren
Christer Brolin
Anna Hallams
Roger Grannas

§ 96 Mötets öppnande
Ordförande Örjan Eriksson förklarar mötet öppnat.

§ 97 Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och Christer påpekade att vi bör utse protokolljusterare för varje
möte vilket vi bestämde att vi ska ha och valde Christer till kvällens justerare. Föregående protokoll
lades därefter till handlingarna.

§ 98 Inkomna skrivelser

SBF har kommit med en efterlysning på säkerhetsrådgivare i SDF. Frågan om säkerhetsrådgivare i
distriktet diskuterades. Inget förslag på person finns. Måste utredas vidare. Sekreterare Jessica mailar
ut till klubbarna och ber om namn förslag till detta innan årsskiftet. Inga andra skrivelser har
inkommit.

§ 99 Ekonomi
Kassör Ann-Kristine är ej närvarande på kvällens möte p.ga utlandsvistelse men i vanlig ordning har
hon mailat Balans och Resultatrapporterna samt preliminär Huvudbok. Detta gicks igenom och det
ser bra ut, vi kom fram till att vi vill att Resultat och Balansrapporter kompletteras med ”månadsdel”
för att lättare kunna följa den ekonomiska utvecklingen. Ekonomi rapporten lades därefter till
handlingarna.

§ 100 Miljö och Säkerhet
Christer har inte fått in några förslag från varken SGA eller klubbarna om Miljöpriset.

§ 101 Ungdomsgruppen
Alla ungdomar i gruppen har anmält sig till CL kursen utom Roger som är i Stockholm 30/11-1/12
Deras inriktning på söndagen är Folkrace.
Dom kommer att ha ett möte till veckan.
Projektet kikar dom vidare på när alla ändå träffas i Stockholm på kursen.
Styrelsen önskar att få deras protokoll utskickat till oss så vi också är lite up to date om hur det går
för dom.
Anna har pratat med valberedningen om att ha en ordinarie ungdom i styrelsen vilket vi alla tycker är
ett jätte bra förslag.

§ 102 Websidan
Örjan har varit i kontakt med Otto som nu meddelat att han avsäger sig alla uppdrag på grund av
hälsoskäl. Hur går vi vidare nu ? Förslag på webansvarig? Örjan hör sig för och tar in kostnads förslag.
Anna kollar med ungdomsgruppens möte nästa vecka om någon där är intresserad att ta över och
administrera sidan då det just nu är extremt hög prioritet på att få igång den igen då den saknar bl.a
protokoll efter Juli månad och en massa andra viktiga uppdateringar som är viktiga att få ut på sidan
så snart som möjligt.

103 Övriga frågor




På förra mötet bestämdes det att Bosse Edholm avgår som SGA i Dragracing och Jessica
Lundgren kliver in som SGA fram till konstituerande mötet, Christer ansåg att de inte hade
varit tillräcklig information om vad beslutet grundade sig på egentligen, Örjan berättade om
hans konvensationer med Bosse och Christer var nöjd över det.
Örjan berättade att han vid SBF träff fått info att man inom SBF är nöjda med resultatet av
miljökurserna under året. Vi frågar oss hur man kan vara nöjd när man får ställa in 4 av 5
kurser p.ga dåligt intresse alternativt dålig information.

Förslag på att ha en ”Bilsports träff i Mellan Norrland” i tex Östersund och en i Sundsvall med
klubbarna i distriktet och berätta mer om oss och fråga klubbarna hur dom vill att vi ska jobba
i distriktet och tex vad dom tycker om att ha 2 st SGA per sportgren som vi vill införa mm
Förslaget är Söndag 15/12 i Krokom kl 10.00 till ungefär 13 tiden och Sundsvall 12/1 Christer
kollar med Tommy Edström, SHRA Sundsvall om lokal till Sundsvalls träffen , alla tycker att
förslaget är toppen, SGA och ungdomar och styrelsen alla som kan komma kommer på dom
träffarna, MNBF står för fikat, Klubbarna får meddela om dom ej kan komma .
Örjan gör en snabb skiss på en typ av dagordning till träffen och mailar ut förslag till oss i
styrelsen innan helgen.



Sekreterare Jessica har varit i kontakt med Bjästa Reklamtryck och fått prisförslag på tryck på
profil kläder, hon har även kontaktat SBF Jörgen Ekvall ang hur det går med nya loggan för
SBF dom kommer att hålla kontakt via mail under vintern.



Förbundsårsmötet fortsätter Thomas och ungdomsgruppen att jobba fram.



Nästa möte 2/12 telefonmöte kl 19.00 där vi enbart tar upp ”Bilsport Träffen” alla ungdomar
bjuds in till detta.

§ 104 Mötet avslutas
Ordförande Örjan tackar för ett mycket bra och väl genomfört möte med högt till tak och bra
diskussioner och avslutar därmed kvällens möte.

…………………………………………………………………………………
Justerare
Christer Brolin

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….

Sekreterare

Ordförande

Jessica Lundgren

Örjan Eriksson

