Protokoll fört vid Mellannorrlands Bilsportförbunds
årsmöte 2013-02-17 på Scandic Hotell i Örnsköldsvik.

Närvarande

Totalt 33 st, där 12 klubbar var representerade.

§ 1 Mötets öppnande
MNBF:s ordförande Lars-Ola Eriksson öppnade mötet med att hälsa alla välkomna till Scandic Hotell
och årsmötet. Särskilt välkommen till Kenneth Thorèn från Förbundsstyrelsen.
Ordförande Lars-Ola Eriksson inledde med en tyst minut till minne av de motorsportvänner som
under året avlidit.
Följande utmärkelse delades ut:
Amanda Sjöström Andersson

Årets Bilsport Kvinna

Ordet lämnades till Kenneth Thorèn som informerade om vad som har och kommer att hända inom
Bilsportförbundet 2013.
Ungdomarna satsas de mycket på där Hanna Sandberg är lite av spindeln i nätet på
Bilsportförbundet.
Sportgrensansvarigas roll i förbundet är väldigt viktig då de är dom i samarbete med utskottet
ansvarar för bland annat regel ändringarna i respektive sportgren.
Vi har 14 sportgrenar samt enklare motorsport
Ärendet hos konkurrensverket börjar se sitt slut men fortfarande så är allt väldigt ovisst om hur man
ska behandla ärenden så som skälig handlingstid, vad händer om någon INTE ansöker och ändå
jobbar/medverkar på en icke sanktionerad av SBF tävling, de man vet idag är att SBF kan bara neka ur
säkerhets synpunkt eller om arrangemanget kolliderar med en SBF sanktionerad tävling .
STCC och TTA har efter långt förhandlande enats om att köra tillsammans, Bilsportförbundet
accepterade tillslut STCC hård krav men de kom nya ännu hårdare krav vad gäller däck som nu ligger
på förhandlingsbordet, Möte kommer att hållas 2013-03-08 med hela rörelsen för att höra vad deras
åsikter är om kraven och om dom är rimliga att gå med på .
Nya ljudnivå krav kommer att införas år 2014 då kommer 95 db att gälla för alla motorsport grenar.
Förbundsmötet äger rum den 14 april i Karlstad.
Kenneth Thorèn tackade för ordet.
Lars-Ola Eriksson tackade Kenneth Thorèn.

§ 2 Upprop och Fullmaktsgranskning
Upprop och Fullmaktsgranskning genomfördes .11 röstberättigade klubbar med totalt 27 röster.
Justering av SHRA Sundsvalls röster från 8 till 6 st. Därmed blir de totalt 25 röster, Röstlängden
fastställdes.
§ 3 Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan genomgicks och godkändes.
§ 4 Mötets behöriga utlysande
Mötet förklarades behörigt utlyst
§ 5 Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Kenneth Thorèn som tackar för förtroendet att leda mötet.
§ 6 Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Jessica Lundgren
§ 7 Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare
Till Justerare av protokollet tillika rösträknare valdes Åke Wijkmark och Kurt Ehlin.
§ 8 Behandling av styrelsens Verksamhets-och Förvaltningsberättelse
Verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes.
Förvaltningsberättelsen genomgicks, kassören Ann-Kristin Bergström låg hemma nerbäddad så LarsOla förklarade att de har blivit en felskrivning på Radiostyrd bilsport, summan på – 5073 kr ska vara
på enklare motorsport/Drifting, Minnes fond efter Sten-Erik finns ej istället har dom pengarna gått in
på Mikael Nygrens minnesfond, nya styrelsen får i uppdrag att efter samråd med Sten-Eriks anhöriga
se hur de ska gå till väga med det. Därefter godkänndes även förvaltningsberättelsen.
§ 9 Behandling av revisorns berättelse
Revisionsberättelsen föredrogs.
§ 10 Fråga om ansvars frihet för styrelsens förvaltning
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012
§ 11 Behandling av inkomna motioner




Motion från Stuguns MK angående sänkning av medelåldern i styrelsen. Motionen
genomgicks och på grund av bland annat diskriminering så beslutade årsmötet att avslå
motionen
Motion från Stuguns MK angående att maximera mandatperioden till max 6 år. Motionen
genomgicks. Årsmötet beslutade att avslå motionen.









Motion från Stuguns MK angående att utöka styrelsen med två suppleanter. Motionen
genomgicks. Vi har efter förmiddagens möte ändrat oss och avslår motionen. Årsmötet
avslår motionen.
Motion från Stuguns MK angående rutiner för styrelen samt SGA . Motionen genomgicks och
årsmötet beslutade att som styrelsen har beslutat tidigare att nya styrelsen tar fram och
jobbar efter arbetsbeskrivningarna som finns på Bilsport förbundets sida. Årsmötet
beslutade att bifalla motionen.
Motion från SHRA Örnsköldsvik angående antalet tävlingsklasser i Dragracing. Motionen
genomgicks och diskuterades. Årsmötet beslutade att bifalla motionen .
Motion från SHRA Örnsköldsvik angående personligsäkerhetsutrustnings besiktning.
Motionen genomgicks och diskuterades. Årsmötet beslutade att bifalla motionen.
Motion från Tommy Sjödin angående ekonomisk ersättning vid utlägg av förtroendevalda.
Motionen genomgicks, konstaterade att MNBF redan jobbar så att vid uppvisande av kvitto
alternativt faktura betalas ersättning ut till förtroendevalda som av styrelsen har blivit
utsedda att delta på möten, kurser och andra uppdrag. Årsmötet beslutade att avslå
motionen.

§ 12 Behandling av motioner från Södra Bilsportförbund




Motion angående borttagande av obligatorisk namnunderskrift för förare, kartläsare och
anmälare på anmälningsblanketten till rallytävling. Motionen genomgicks och diskuterades.
Årsmötet beslutade att bifalla motionen.
Motion angående införande av ny typ av funktionärslicens (”VIP-licens”). Motionen
genomgicks och diskuterades.
Årsmötet beslutade att bifalla motionen.

§ 13 Behandling av motion från Södermanland/Västmanlands Bilsportförbund


Motion angående utredning av differentierande licenskostnad. Motionen genomgicks.
Årsmötet beslutade att bifalla motionen.

§ 14 Fastställande av inkomst och utgiftsstat för innevarande räkenskapsår samt klubbarnas
avgift till MNBF och ”Tian” till utbildning.
Följande förslag lades fram till årsmötet:



”utbildningstian” behålls oförändrad.
Klubbarnas medlemsavgifter till MNBF för verksamhetsåret 2013 blir:
400 kronor/klubb om medlemsantalet uppgår till 100 st, om medlemsantalet är fler än 100 st
är avgiften 4 kr/medlem.

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.
Antalet medlemmar som utgör underlag för avgiften är det antal som redovisats till SBF.
Faktura för inbetalning av medlems avgiften till MNBF skall vara klubbarna tillhanda senast 1
Juni.

Om medlemsavgiften inte är MNBF tillhanda senast 30 September inträder automatiskt förlust
av rösträtt vid kommande SDF-årsmöte.
§ 15 Fastställande av arbetsplan för 2013
Arbetsplanen genomgicks och fastställdes.
§ 16 Val av ordförande för MNBF för en tid av 1 år.
Valberedningen föreslår omval av Lars-Ola Eriksson nyval Örjan Eriksson.
Sluten omröstning begärdes och genomfördes.
Årsmötet valde Örjan Eriksson till Ordförande för MNBFs styrelse för en tid av 1 år.
§ 17 Val av styrelse ledarmöten
Valberedningen föreslår omval av Ann-Kristin Bergström nyval Thomas Olsson .
Årsmötet valde Ann-Kristin Bergström och Thomas Olsson till ledarmöten för en tid av 2 år .
Christer Brolin valdes in som ledarmot fyllnadsval för en tid på 1 år .
§ 18 Val av revisor och revisor suppleant för en tid av 1 år
Till revisor föreslår valveredningen om val av Per-Ola Alenius som revisor och nyval av Lars Näsholm
som revisorsuppleant.
Årsmötet valde enligt valberedningens förslag .
§ 19 Valberedningens förslag till sportgrensansvariga i sportgrenarna.
Valberedningen lämnade följande förslag på sportgrensansvariga:
Dragracing- omval Bosse Edholm
Enklare Motorsporter/ Drifting- Kenneth Andersson
Folkrace-omval Kenneth Andersson
Karting-omval Lars Lundahl
Racing- omval Mikael Magnusson
Rally- Omval Lars-Ola Eriksson, nyval Otto Jagebo och Örjan Eriksson
Rallycross- Omval Thomas Arnesson
Samtliga förslag lämnades till styrelsen för beslut.
§ 20 Val av valberedningen
Årsmötet föreslår omval av Siv-Inger Nilsson och Tommy Sjödin.

Sluten omröstning begärdes och genomfördes där resultatet blev att Siv-Inger Nilsson valdes till
ordförande för valberedningen, ledarmot för valberedningen valdes Pontus Sandell.
§ 21 Val av ombud och suppleanter till SBF`s Förbundsmöte
Årsmötet valde Örjan Eriksson och Thomas Olsson till ordinarie ombud vid SBF`s Förbundsmöte.
Till personliga suppleanter valdes Christer Brolin och Ann-Kristin Bergström.
§ 22 Val av ombud vid DF-årsmöten
Till MNBF`s ombud vid DF-årsmöten valdes för Jämtland-Härjedalens IF Örjan Eriksson och för
Västrenorrlands IF, Thomas Olsson .
§ 23 Dag och plats för SBF`s Förbundsårsmöte
SBF`s Förbundsårsmöte äger rum den 14 April i Karlstad.
§ 24 Mötets avslutande
Kenneth Thorèn avslutade mötet och tackade för förtroendet at få leda mötet.
Örjan Eriksson tackade Kenneth Thorèn för ett bra genomfört möte och tackade samtidigt årsmötet
för förtroende att få vara ordförande för MNBF under 2013.

Vid protokollet
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Åke Wijkmark

Kurt Ehlin

