Protokoll fört vid MNBF:s styrelsemöte 2012-12-08
Närvarande :

Lars-Ola Eriksson Ordförande
Örjan Eriksson vice Ordförande
Jessica Lundgren Sekreterare
Ann-Kristin Bergström Kassör
Tommy Sjödin Valberedningen
Sportgrensansvariga : Kenneth Andersson, Mikael
Magnusson, Lars Lundahl, Bosse Edholm.
Ungdomsgruppen : Anna Hallams, Filip Sjödin, Fredrik
Jonasson.
Funktionärslandslaget: Roger Grannas
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§ 94 Mötets Öppnande
Ordförande Lars-Ola hälsade välkommen till Sundsvall och därefter öppnades mötet.
§ 95 Fastställande av dagordning
Dagordningen genomgicks och det lades till Teknisk kontrollant till punkt 103 som hade fallit bort, till
Punkt 101 lades det till att det är Per-Erik Axehult som kommer och informerar om Mitt Sverige
Banan, därefter fastställdes dagordningen.
§ 96 Justering av föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöte 2012-10-11 genomgicks och lades till handlingarna.
§ 97 Inkomna skrivelser
Inkomna skrivelser genomgicks och lades till handlingarna
§ 98 Ekonomi
Balans och resultatrapport per 2012-12-07 genomgicks. Ann-Kristin redovisar att 500 kr inkommit till
Mikael Nygrens minnesfond. Ann-Kristin meddelade även att de är fler klubbar i år som har betalat
sin medlemsavgift än i fjol.
§ 99 Rapporter
Lars-Ola rapporterade från distriktsordförandekonferensen 13-14 oktober där de togs upp bl.a
utskottens uppgifter, kurser, enkla tävlingsformer mm.
§ 100 Rapporter från SGA
Rally :
Utbildningen i november utföll till belåtenhet med ett 40 tal deltagare. Enligt Lars-Ola så är det ett
svagt intresse bland arrangörer att anordna Sprint DM på vintern kan vara lättare att anordna Sprint
DM på sommaren ? Lars-Ola funderar vidare hur man ska gå vidare rent praktiskt. På SGA träffen i
september diskuterades bl.a Incidenten med en bil som missade målet. Funderingar på att
komplettera med svart/vita målskyltar för att förtydliga målgången för att förhindra flera olyckor.
Däck diskuterades också, bildades en grupp för att arbeta med detta. Rescuebilarna finns fortfarande
kvar. Arrangörer som stänger anmälan innan sista anmälnings dag har gått ut. Bekymren med att få
tillgång att använda militära områden finns kvar.
Folkrace :
Säsongen är klar för i år. Färre tävlanden i herr, dam och debutant klasserna, däremot ökar antalet
juniorer. Tävlingsrapporteringen sköts dåligt av alltför många arrangörer. Flerdagarstävlingarna är
mer populära än endagar tävlingarna. 24 tävlingar genomförda och endast 2 blev inställda. Vinter
tävlingar verkar inte vara något som förarna uppskattar. Det är gjort ett nytt anbudsförfarande. Hede
tredagar tävling fick ett disciplinärende som Kenneth och Ann-Kristin drog i snabba drag , ärendet är
inte klart ännu. Nya regler har till kommit som har publicerat sedan några veckor tillbaka p.g.a. den

incidenten. Från 2013 är de tillåtet med ombord kamera OM den har besiktats tillsammans med
bilen. Bälte infästningarna tittas de på. Folkraceutskottet har önskemål om att ha en ungdom från
varje distrikt som kan vara som ett bollplank mellan utskottet och distrikten. 21 tävlingar är inbokade
för 2013 än så länge. Fundering om distriktet har ekonomiskt utrymme att skicka SGA och teknikerna
på höst och vårträffarna då behovet för det finns .
Racing :
En tävling är körd och det var STCC tävlingen i Östersund som blev en succé för publiken men för
arrangören blev det en ekonomisk förlust som dom jobbar på att rädda så gott det går. Ny styrelse är
på gång 2013 men det siktas på att köra en STCC tävling på samma ställe andra helgen i augusti 2013
igen. TTA klassen kommer att gå in i STCC.
Karting :
De är bara Örnsköldsvik som har kört tävling i år. Funderingar om de går att köra ett DM och om man
då kan ta en tävling från ett annat distrikt och räkna in den i DM:et, Lars tittar vidare på en
lösning/regler kring detta samt kollar upp banor mm.
Drifting/Enklare Bilsport :
Enklare Bilsport är större än vi tror, Örjan jobbar med att få med ungdomarna som hjälper till att
försöka få mera folk engagerade, detsamma gäller för Driftingen där de även jobbas för fullt med
säkerheten på tävlingarna som för tillfället är en stor brist på många av tävlingarna.
Dragracing :
Sundsvall hade problem med banprepareringen hela säsongen, men till säsongen 2013 så har banan
fått ny asfalt drygt 100 meter ut från startlinjen så då håller vi tummarna för SHRA Sundsvall och
Sundsvall Raceway att de blir ett bättre år nästa år. SHRA Örnsköldsvik gjorde ett tappert kämpande
mot vädrets makter i år igen på Kubbe fältet och de gick nästan hela vägen men tyvärr regnade
finalerna bort i år. För ca 2 veckor sedan kom ett nytt tekniskt reglemente ut för JRD där bl.a framgår
att alla järn chassin har klassats ner en sekund. Bosse håller på att se över möjligheterna med att
köra DM i Junior 2013. Ledarutbildningen i Stockholm i november som Örjan och Bosse deltog på
hade Bosse hoppats vara mer givande med nytt material. Amanda Sjöström Anderson tog hem SM
titeln i år igen och vi kan bara säga ett stort Grattis till Amanda och hela teamet.
§ 101 Information om Mitt Sverige Banan
Viljan är att få till Mellan Svenska lång lopps serien – Går det att få hjälp av MNBF ? Den
bokningsbara kalendern kommer att finnas på nätet om ca två veckor. 2008 gjordes en ny
banbesiktning med både brister och det som var bra. Restaurangen är nu klar och boende med 30
bäddar finns nu också i fräscha lokaler. Våren/sommaren 2012 började samarbete med både SBF och
SVEMO för att få till den optimala anläggning som passar alla, bl.a har kurva 1 fått en större och
bättre avåknings zon, FIA godkända räcken är uppsatta mm september 2012 var de dags för
slutbesiktning och de blev godkänt. Grattis till det. Priser och mer info finns på motorparken.se på
Facebook finns också en sida för den som är intresserad.

§ 102 Ungdomsgruppen
En liten presentation av ungdomsgruppen som består i dags läget av : Anna Hallamns 21 år från
Örnsköldsvik, Filip Sjödin 19 år Östersund , Fredrik Jonasson Östersund. Roger Grannas 25 år från
Sveg som är utsedd av förbundet till Funktionärslandslaget var och presenterade sig för oss. Fredrik
adjungerades in i styrelsen på mötet.
§ 103 Distrikts Domare och Distrikts Tekniker i Rally
Lars-Ola har förslag på: Annelie Seger till distriktsdomare och Örjan Tengerström till distriktstekniker, mötet väljer dessa.
§ 104 Valberedningen
Endast Tommy Sjödin var på mötet då Siv-Inger låg hemma sjuk, vi hoppas hon snart kryar på sig .
Valberedningen jobbar på med kandidater till de poster som ska väljas på årsmötet.
§ 104 Övriga frågor
Årsmötet är 17 februari i Örnsköldsvik, Jessica fick i uppdrag att boka plats .
Örjan har lagt upp det första nyhetsbrevet på hemsidan och ser framemot nästa utgåva.
Lars-Ola har pratat med en person som var på förslag som juridiskt ombud, tyvärr hade han inte tid
just nu men hälsar Lars-Ola välkommen att höra av sig igen efter nyår.
Kopiatorn – det är en stor pjäs som ska flyttas och styrelsen funderar till nästa möte hur vi ska göra
med den då Nygrens har erbjudit sig att köpa den för 1000 kr så kanske det är enklast att köpa en
mindre som är lättare att flytta på för MNBF:s del.
§ 105 Nästa möte
Nästa möte blir ett telefon möte för styrelsen den 22/1 2013.
§ 106 Möte avslutas
Ordförande tackar för ett bra genomfört möte och därefter förklarades mötet för avslutat
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