Protokoll fört vid styrelsemöte 2012-04-29
Plats: SMKs lokaler i Sundsvall
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Närvarande
Lars-Ola Eriksson, Örjan Eriksson, Jessica Lundgren, Bosse Edholm, Mikael Magnusson, Otto Jagebo,
Lars Lundahl, Kenneth Andersson, Tomas Arnesson

Protokoll
§ 39 Möte öppnas

Ordförande Lars–Ola Eriksson hälsar välkomna och förklarar dagens möte öppnat.
§ 40 Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes.
§ 41 Justering av föregående protokoll

Lagd till handlingarna.
§ 42 Inkomna skrivelser.

Inga inkomna skrivelser.
§ 43 Ekonomi

Pga att kassör Ann-Kristin inte var närvarande så blev de ingen ekonomisk redogörelse.
§ 44 Rapport från SGA
Bosse Edholm – Dragracing
Vintern har varit lugn på Dragracing sidan förutom att Bosse är lite oense med Dragracing utskottet i
bla regel frågor som
Bosse inte får några konkreta svar på från utskottet. Det är också tolknings problem av regelboken
då den är svår att
tyda och oftast kommer det sena ändringar, Hasse Hillebrink är informerad om problemet.
Bosse är utsedd till poängräknare för JR SM 2012 år.
En stor tävling är inplanerad i Sundsvall och några små kommer att köras där under säsongen, även
Kubbe och SHRA
Örnsköldsvik planerar en tävling .
Mikael Magnusson – Racing
Mikael berättar att förberedelserna är i full gång för STCC tävlingen i Östersund som går av stapeln 10
– 11/8 2012.
I dagarna ska en STCC bil provköras på banan samtidigt som en film skall spelas in om tävlingen.
STCC kommer at ha egen tävlings ledare, Domare mm till tävlingen.
Örjan Eriksson – Drifting samt enklare tävlings former
Örjan har träffat Anders Eriksson dom planerar en utbildning i höst.

Enklare tävlingsformer växer fort och får bra publicitet, mycket publik och bra respons
överhuvudtaget vilket är roligt .
Midsommar i Sveg bjuder på bla Folkrace, rally, drifting mm
Örjan planerar att åka runt på olika evenemang och möten för att presentera sig för arrangörer och
berätta lite om
Driftingen och enklare tävlingsformer.
Lars Lundahl – Karting
Till helgen drar deras säsong igång.
Regelboks förändringarna kan påverka förarna negativt, blir regelboken aldrig klar är en fråga som
han och många fler ställer sig.
Alla kommer att köra på samma märke av däck oavsett klass.
Tomas Arensson – Rallycross
Tomas är ny som SGA och har inte riktigt kommit igång ännu då deras säsong precis är i start
groparna.
Lars-Ola Eriksson – Rally
Lars-Ola var på SGA träffen i Mars-April där det diskuterades problem med vägskador under
tävlingarna, de
Disktuterades också om däck och utskottet undersöker möjligheterna att få köra med mera standard
däck för att minimera vägskadorna .
WRC ska dom finnas i Sverige ?
Varnings triangeln används felaktigt och lämnas kvar på SS av dom tävlanden .
HNRS nack kragen diskuterades livligt pga priset på utrustningen.
Jämtlands serie i Rally är i gång nu , Rally SM jobbar för fullt att få vara med i SM veckan i Falun
2013.
Kenneth Andersson – Folkrace
Rapporterade om Tekniker kursen som var 24/3 där de var 32 st deltagare, Kenneth var även med på
SGA träffen i Mars-April.
Han är glad att minnes anteckningarna äntligen har börjat fungera.
Ett tragiskt dödsfall i utskottet i slutet av Januari i år , förslag har inkommit på adj.sekreterare men
ingen utsedd ännu.
Önske mål om att flera tekniker skall medverka även på vår mötet och inte bara på höst mötet.
Nytt anbuds system för i år för att minska kontant hanteringen på tävlingsbanorna, , administrations
avgiften höjs till 200 kr.

Blir då lättare att köpa och behålla sin bil samt skydda din bil med hur många bud du vill mm
Samarbetet med Norge upphörde för ett tag sedan men är på tapeten att återupptas igen.
7 banor är besiktade för att få köra rallycross klass 4 tävlingar i distriktet.
Efterfrågan på vagnsboks utfärdare i Sundsvalls området börjar bli stor då Göran Englund har slutat.
Anmälning online behöver uppdateras med så man kan se om en förare har några bestraffningar
mm
Motor kollot i Krokom har 2 läger på 10 dagar och får stöd från Idrottslyftet .
De har även diskuterats önske mål om att få tillbaka flaggorna i bild i reglementet.
Åke Isaksson godkänns som förarlicens utbildare på mötet.
§ 45 Rapport från övrig verksamhet
Förbundsårsmötet representerades av Lars-Ola Eriksson och Lars Nygren.
Styrelseledarmöterna omvalda
Ny valberedning Dan Pettersson är ny medans Irene och Ann-Sofie är kvar.
§ 46 Avtackningar
Irene, Lars, Anders och Åke ska vi avtacka för deras enorma angagemange inom MNBF under alla
dessa år.
Mikael Magnusson fick i uppdrag att hitta ett lämpligt tillfälle.
§ 47 Officiell adress
MNBF officiella kungörelse organ är numera mnbf.se .
Postadressen kommer att gå till sekreterare Jessica Lundgren som ser till att den blir ändrad på SBF.
§ 48 Komplettering av styrelsen och SGA
Till Adj.styrelse ledarmot valdes till Jan Barck Junsele.
Behovet av SGA Radiostyrt anses vara mycket litet, Lar-Ola kollar med Siv om behovet har ändrats.
Säkerhets rådgivare– Jessica Lundgren
Miljö rådgivare – valberedningen fortsätter sitt jobb med att söka någon till den posten.
§ 49 Kalas
2013 fyller MNBF 40 år .
Lars-Ola tar kontakt med Britt-Inger Sjölander .
§ 50 Kopiator
Kopiatorn står i Hede just nu , sekreteraren tittar på möjligheterna att ta hem den till sig .

§ 51 övriga frågor
Otto ordnar så att klubbregistret kommer att länkas från MNBFs sida till SBFs sida.
Anmälan via Internet till SGA träffar.
Distriktet betalar kursen och SBF står för en resa per år och sport gren.
Organisations numret lägger Otto ut på MNBFs hemsida.
Reseersättning betalas ut med 18.50 för privat bil om annat resesätt måste tas så sök då de billigaste
alternativet.
Förslag på att anordna en utbildnings helg i vinter där tex lördagen är gemensam och söndagen är
indelade i specifika sportgrenar. Inget datum bestäms nu vi väntar på nytt utbildningsmaterial för bla
Dragracingen som offentliggörs till hösten.
SGA fortsätter sitt jobb på att titta över sitt behov och rekrytera och utbilda funktionärer .
Otto ser över våran Ris och Ros sida ,tittar på möjligheterna att sätta in en ruta där man kan klicka
om man tycker ett inlägg ska anmälas till granskning.
Alla SGA skall få inloggnings uppgifter så att dom kan använda och uppdatera kalendern samt
sportgrens delen.
Vi diskuterar möjligheterna att förnya hemsidan och göra den mera intressant och användbar, Otto
tittar över möjligheterna.
Mötet beslutade att Sponsor cupen kör efter dom regler som presenterades under mötet.
Möjlighet för alla SGA att gå kurs ledar utbildningen och distriktet står för den kostnaden.
Mikael Magnusson, Tomas Arnesson och Jessica Lundgren tar kontakt med respektive utskott och
presenterar sig.
§ 52 Nästa möte
Nästa möte blir ett telefon styrelse möte.
Nästa fysiska möte blir i Augusti.
§53 Möte avslutas
Lars-Ola tackar för dagens möte och avslutar därmed mötet.
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Vid protokollet
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Jessica Lundgren

Lars-Ola Eriksson

Sekreterare

Ordförande
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