MNBF telefon styrelsemötes protokoll 2013-03-18
Närvarande: Ordförande Örjan Eriksson
Vice Ordförande Thomas Olsson
Sekreterare Jessica Lundgren
Ledarmot Christer Brolin

§ 32 Mötets öppnande
Ordförande Örjan Eriksson hälsade alla välkommen och därmed förklarades mötet öppnat.
§ 33 Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 34 Inkomna skrivelser
VIP Korten – Vi funderar på förslag
Budkavlen- ÖNBF har överlämnat den till oss Örjan kollar vad detta innebär.
Landstingsanslag till SDF för 2013- Jessica kollar vad de innebär.
§ 35 Godkända utbildare
MNBF hade ett antal som gick kursledarkursen Stockholm 2-3 Mars. På Dragracing sidan gäller från
och med nu för att få sin funktionärs licens eller förarlicens att de är en av dom utbildade utbildarna
som håller i kursen. Dom andra sportgrenarna kommer att fasas in eftersom .Senast 2014 kommer de
att gälla alla sportgrenarna. Örjan kontaktar alla SGA och hör hur dom har med utbildade utbildare
och ser till att dom skickar ner sina förslag till utbildningen som kommer att vara hösten 2013. Vi
godkänner alla dom som hittills har gått Kursledar utbilningen.
§ 36 Domare/Tävlingsledare/Tekniker i distriktet/sportgrenar
Thomas tittar över den officiella Tekniker listan på våran hemsida och plockar bort dom som inte är
aktuella. Jessica och Christer pratar med Bosse Edholm ang Dragracing tekniker biten och Örjan tittar
igenom Domar listan på hemsidan.
§ 37 Tekniska utbildare inom distriktet
Thomas börjar planera in en Tekniker kurs

§ 38 Miljö/Säkerhet
Christer var på Miljö kurs i Stockholm 16-17/3 och informerar lite från den . I Framtiden blir de ett
gemensamt miljö tillstånd för både SBF och SVEMO. PÅ SBFs hemsida finns de en fiml snutt om att
låna försvarets mark som Christer varmt rekommenderar alla att titta på. Forskning har visat att den
svenska faunan mår bra av att vi utövar motorsport de gynnar våran mark. Christer meddelar att de
finns ett bidrag som heter LONA som klubbarna kan söka pengar till för att anordna Miljöutbildning .
Han rapporterar också att de har framkommit att utbildning inom EL fordon är på gång då man har
upptäckt att de kan vara farligare än man trott om olyckan är framme då de är höga spänningar och
massor med ampere i dessa bilar. De kommer även att vara en Miljö utbildning för miljögruppen den
28/4 och en Miljöutbildning för klubbarna i Juni som gäller Mellan Norrland och Södra Norrland, den
kommer förmodligen att vara i samband med SHRA Sundsvalls stora Dragracingtävling på Sättna.
§ 39 Inför årsmötet info från DOG-mötet Arlanda 8/3
Örjan informerade att Kåge Schildt hade berättat om skandalen med förbundets pengar. Vi i MNBFs
styrelse ger INTE ansvarsfrihet till förbundets styrelse för 2012. Jessica pratar med Bosse Edholm ang
en skrivelse till förbunds styrelsen samt Dragracing utskottet.
§ 40 SGA-Vad åligger dem
Vi ska sätta ihop en skrivelse om bla vilka som får utbilda och uppdateringarna vad gäller licenser mm
§ 41 Samarbetet STCC-SBF
Örjan informerade att banägarna som kör STCC tävlingar vill inte köra STCC om dom inte kör för SBF.
§ 42 Fördela ansvaret inom styrelsen, utbildning mm
Thomas – Tekniska
Örjan- Domarna
SGA- Utbildningar
§ 43 Ungdom i styrelsen
Prata med Mats Sillerström som är fadder för ungdomarna och se hur hans upplägg ser ut , de är
väldigt viktigt att vi får in ungdomarna .
§ 44 Websidan/Webmaster
Örjan pratar med Otto ang loggin och de som ska publiceras på hemsidan.
§ 45 Övriga frågor
Örjan planerar Rally DM vilket vi alla tyckte lät jätte bra och de godkänner vi självklart i styrelsen.
Thomas planerar en tekniker utbildning under våren 2012.
Styrelsemötet i Ånge flyttar vi till den 5/5.

Jessica skickar ut kallelse till alla berörda så snart som möjligt.
§ 46 Mötet avslutas
Ordförande Örjan Eriksson tackar för ett väl genomfört mötet och avslutar därmed kvällens möte.
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