Protokoll fört vid MNBF styrelsemöte i Ånge 20130505
Närvarande: Ordförande Örjan Eriksson
Vice ordförande Thomas Olsson
Sekreterare Jessica Lundgren
Kassör Ann-Kristin Bergström
Ledarmot Christer Brolin
SGA : Bosse Edholm, Kenneth Andersson
Thomas Arnesson, Mikael Magnusson
Ungdom: Anna Hallams

§ 47 Mötets öppnande
Ordförande Örjan Eriksson hälsar alla välkommen till dagens styrelsemöte i Ånge och förklarar
därmed mötet öppnat och dagens dagordning gicks igenom och godkändes.

§ 48 Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 49 Ekonomi
Balans och resultat rapporten gicks igenom . Vi måste bli bättre på att belysa våra fonder på våran
hemsida. Väl redovisad ekonomisk rapport.

§ 50 Inkomna skrivelser
De har inkommit en motion från ÖMK ang att godkänna en vagnsboks utfärdare, Mötet lämnar över
frågan till SGA Kenneth Andersson att återkomma med besked till Per Bauber.
En skrivelse om att utse Kim Berntsen till förar licens utbildare på folkrace sidan godkännes av mötet.

§ 51 Godkända utbildare, vilka? I vilka sportgrenar? Funk tävl, tek och förare.

Dragracing: Funktionär- Bosse Edholm/Jessica Lundgren
Tekniker- Jörgen Lindholm
Förare- Bosse Edholm/Jörgen Lindholm
Rally/Racing: Funk Örjan Eriksson, Codriver Johan Garli och Dan Hoff, Tekniker- Lars-Erik
Söderström/Ove Olofsson
Folkrace: Funk Kenneth Andersson, Förare Kim Berntsen
Drifting/Enkla Motorsporter: Thomas Olsson/Ove Olofsson/Lars-Erik Söderström
Karting:

Panu Kult

Jämtlands Motor Klubb panu.kult@spray.se

070-241 87 97

Arne Sjölander VKRC Ö-vik

sjolander.arne@live.se

Lars Lundahl

lars.lundahl@sundsvall.riksnet.se 070-418 27 90

SMK Sundsvall

070-637 55 40

§ 52 Domare/Tekniker i distriktet/sportgrenar
SGA gör en uppdaterad lista så snart som möjligt som skickas till sekreterare Jessica som sedan
mailas till styrelsen som godkänner den innan de skickas till Webmastern som lägger upp den på
hemsidan under respektive sportgrens flik.

§ 53 Miljö/Säkerhet
Christer informerar, Miljöcertifieringen tas generellt väldigt lätt på ute bland klubbarna men men
hoppas nu att de ska bli bättre på den fronten efter Miljökursen som är planerad att gå av stapeln
18-19/7 i samarbete med Nedre Norra där man bla ska gå igenom hur man går till väga med
certifieringen. Christer och nedre norra gör kursmaterialet.
Säkerhet – Christer och Jessica efterfrågar en säkerhets rådgivar kurs från SBF, Vi får i uppgift att
göra en skrivelse om detta till SBF.

§ 54 SGA vad åligger dem
Ansvarig för respektive sportgren
SGA möte inom Dragracing 1/6 i Jönköping där inte Bosse Edholm kan närvara då han ska jobba som
bitr.TL på Sundsvall Raceway den helgen. Bosse har inget förslag på ersättare.

§ 55 Fördela ansvaret inom styrelsen, utbildning mm, vem gör vad
Utbildningar-Thomas Olsson .
Han jobbar för fullt på utbildnings sidan i första hand på tekniker sidan då de i dom flesta sportgrenar
är ett bekymmer med att det besiktas olika på olika tävlingar inte bara i vårat distrikt utan runt om i
hela landet.

§ 56 Rally DM
Örjan jobbar vidare med det.

§ 57 Ungdom i styrelsen adjungderade
Vi väljer in Anna Hallams som adjungerande ungdom i MNBFs styrelse

§ 58 Websidan/Webmaster genomgång

SGA ser till så att de som är viktigt och väsentligt för sportgrenarna kommer till Otto så han lägger ut
de på hemsidan. De bör finna1 0 0 10.62 252.1adju81.62 Tm[(h)(y)-3JCID 17>> BDC BT1 0 0 1 701 0 0 1 701 0 0 1 701 0 0

§ 60 Övriga frågor
Förslag på ungdomsgrupp: Anna Hallams, Fredrik

och Roger G

Anna får i uppgift att prata med Fredrik och Roger om dom är intresserade.
Bosse Edholm föreslog att alla SGA skulle ha en adjunerad ungdom som SGA ungdom vilket vi alla i
styrelsen tyckte var en jätte bra idè och godkände detta.

§ 61 Nästa möte
Telefonmöte Styrelsen 27/5-13 kl 19.00
Telefonmöte Styrelsen och SGA 24/5-13 kl 19.00

§ 62 Mötet avslutas
Ordförande Örjan Eriksson tackar för ett väl genomfört möte och tackar Ann-Kristin som hade ordnat
med lokal och fika, därmed avslutades mötet

_________________________________

_________________________________

Sekreterare

Ordförande

Jessica Lundgren

Örjan Eriksson

