Protokoll fört vid MNBF`s styrelsemöte
2012-10-11 per telefon.
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Jan Barck Adjungerad
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§ 79 Mötets öppnande
Ordförande Lars-Ola Eriksson hälsade välkommen till kvällens telefon möte och där med förklarades
mötet öppnat.

§ 80 Fastställande av dagordningen
Dagordningen genomgicks och fastställdes.

§ 81 Föregående protokoll
Protokoll från telefonmöte 2012-06-14 samt protokoll från styrelsemöte 2012-08-12 genomgicks och
lades till handlingarna.

§ 82 Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser till sekreterarens mail har inkommit då fel mailadress ligger uppe på SBFs
hemsida, den justerades av Örjan under mötets gång och Jessica kontaktar Webmastern för att få
tillgång till eventuella skrivelser som har inkommit på den mailen som hon inte har kunnat logga in
på .

§ 83 Övriga rapporter
Örjan har varit på ett VMT möte och tog emot deras önskemål om utbildningar för funktionärer.
Utbildningar är planerade och på gång i distriktet.

§ 84 Ekonomi
Balans och resultatrapporterna per 9/10 har vi fått mailat till oss och genomgicks och lades till
handlingarna.

§ 85 Juridiskt ombud
Lars-Ola har ett förslag på ett juridiskt ombud som han kontaktar och meddelar på nästa
styrelsemöte om han antog uppdraget.

§ 86 Dator inköp
Örjan vill köpa in en dator samt en skrivare med scanner för att underlätta uppdraget inom MNBF.
Datorn och skrivaren kommer att tillhöra MNBF. Vi beslutar att Örjan får beställa Dator och
Skrivaren.

§ 87 Utbildning
Lars-Ola är ansvarig för Steg 3-4 kursen i Östersund 17-18/11-12. Örjan kollar med Hanna på SBF om
de finns någon möjlighet till bidrag för kursen. Lars-Ola gör kurs inbjudan med hjälp av Örjan.

§ 88 Årsmöte
Årsmöte bestäms till den 16/2-13 och kommer att vara i Örnsköldsvik. Jessica får i uppdrag att titta
på plats för årsmötet.

§ 89 Veteran klass i Rally
Vi godkänner det nya reglementet.

§ 90 Ekonomi klassen i rally
Reglementet går ut vid års skiftet, alla är nöjda med de reglementet som finns och ser därför ingen
anledning till förändring på de. Vi beslutade att förläng de reglementet som finns idag med ett år.

§ 91 Övriga frågor
Miljö – Annica och Örjan hjälps åt ett tag framöver med miljöansvaret .
Örjan kommer att åka ner på Miljörådgivar utbildningen som är i slutet av oktober.
Örjan har ett förslag på att göra Nyhetsbrev som mailas till aktiva medlemmar och som kommer att
presenteras på hemsidan också, Örjan har även erbjudit sig att göra nyhetsbreven som blir ca 4 st/år,
vi tycker de låter som en bra ide och ger Örjan tummen upp för att börja med de .
För att hedra minnet av Sten-Erik ”Stene” Eriksson har MNBF köpt en krans till begravningen samt
satt in ett bidrag till Mikael Nygrens minnesfond. Ordförande Lars-Ola Eriksson kommer personligen
att deltaga på begravningen.

§ 92 Nästa möte
Nästa möte bestäms till ett fysiskt möte i december som kommer att vara i Sundsvall den 8/12. LarsOla kollar på mer bestämd plats, Jessica skickar ut kallelse till alla SGA, Valberedningen samt
ungdomsgruppen och återkommer till dem med mer information och kallelse närmare mötet.

§ 93 Mötets avslutande
Ordförande tackade för ett bra genomfört möte och därefter avslutades mötet.
Vid protokollet

Justeras

………………………………………………….

……………………………………………………..

Jessica Lundgren

Lars-Ola Eriksson

Sekr

Ordf

