Telefon styrelsemötes protokoll MNBF 14/6-12
Närvarande : Lars-Ola Eriksson, Örjan Eriksson, Jessica Lundgren, Ann-Kristin Bergström
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§ 54 Ordförande Lars-Ola hälsar alla välkommen till kvällens telefonmöte.

§ 55 Föregående protokoll gicks i genom och lades till handlingarna .

§ 56 Skrivelser – Jessica har problem med inloggningen, kontaktar Otto för att få hjälp med de .

§ 57 Rapporter – Örjan har haft bra kontakt med arrangörer runt om i Distriktet. Hede/Sveg
kommer att köra Midsommar Yran Torsdag – Söndag

§ 58 Ekonomi – De har inkommit tävlings böter på 2000 kr. Medlemsavgifterna är på väg ut till
klubbarna nu.

§ 59 Utbildning – Jessica har skicka mail till våra SGA ang förslaget på utbildnings tillfällen. De blir
först en Rally utbildning i Östersund i November och i Mars är de utbildning i övriga sportgrenar.
Lars-Ola kontaktar Sture och kollar vad kostnaden blir för två dagars utbildning.

§ 60 Miljö ombud – Siv-Inger har lämnat ett förslag på Annika. Hallin Från Strömsund. Styrelsen
väljer Annika till MNBFs Miljöombud.

§ 61 Foto till hemsidan - Ja de kommer vi att ordna om de är någon som inte vill vara med så får vi
sätta in bild saknas.

§ 62 MNBF Veteran – Lars-Ola tittar på ett distrikts fungerande reglemente för Max 74.

§ 63

Övriga frågor – Ungdomarna- Tommy Sjödin har mailat förslag på ungdomar till Jessica,
Lars-Ola och Jessica tittar igenom förslagen och upplägget Tommy har mailat.
Pga omständigheter kom de aldrig med i föregående protokoll att Tomas Arnesson valdes till
SGA för Rallycross. • De har inkommit en betalningspåminnelse på medaljer/plaketter , AnnKristin tittar på de. Britt-Inger Sjölander har tackat ja till att ingå i en ”festkommittè” inför 40
års firandet.

§ 64 Nästa möte – Ev 12/8 i Östersund, vi tittar vidare på de. SGA,Miljö samt säkerhets rådgivaren
är inbjudna till de mötet.

§ 65

Lars-Ola tackar för kvällens möte och mötet avslutas.
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