Protokoll fört vid MNBF`s telefonmöte 27/5-13
Närvarande: Örjan Eriksson
Thomas Olsson
Jessica Lundgren
Christer Brollin
Anna Hallams
Otto Jagebo
Lars Lundahl
§ 64 Mötets öppnande
Ordförande Örjan Eriksson hälsar alla välkomna till kvällens telefon möte och förklarar
därmed mötet öppnat. Dagordningen godkänndes.

§ 65 Föregående protokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 66 Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser.

§ 67 Ekonomi
Kassören Ann-Kristin kunde ej närvara på mötet men hon hade i vanlig god ordning
mailat balans och resultat rapporterna till oss, vi gick igenom dem
och dem lades till handlingarna därefter.

§ 68 Miljö/Säkerhet
Christer jobbar förfullt med sommarens miljö utbildning tillsammans med Nedre Norra
distriktet.

§ 69 Ungdomsgruppen
Anna får i uppgift att få igång en aktiv ungdoms grupp .

§ 70 SGA möte, Rapporter från SGA
Jessica Lundgren blev utsedd av styrelsen ( då inte
Bosse Edholm kan åka för att han ska jobba som biträdanade tävlingsledare
på SHRA Sundsvalls dragracing tävling den helgen) att åka på SGA mötet för dragracing i
Jönköping den1/6 men på grund av den långa resvägen dit så måste hon av
hälsoskäl tacka nej till detta uppdrag.
Otto och Örjan kommer att gå igenom rally reglementet.
Lars informerar om att dom två klasserna inom karting som riskerade att bli borttagna
kommer att finnas kvar.

§ 71 Godkända utbildare
Inga fler godkända utbildare har kommit sekreteraren till handa efter mötet i Ånge.
Vi måste nu jobba aktivt för att se till att vi får mera godkända utbildare inom alla
sportgrenarna, då vi ser ett stort behov av uppryckning på utbildnings sidan i hela landet
i alla sportgrenarna.

§ 72 Tekniker kurs
Inbjudan till Tekniker kursen i Östersund finns ute på våran hemsida och redan nu finns de 5 st
anmälda till den vilket är jätte roligt. Egenavgiften för kursen fastställs till 500 kr/ Deltagare.

§ 73 Websidan/Webmaster
Otto får i uppgift att plocka bort allt gammalt material på hemsidan som inte längre är
Relevant och därmed får vi alla andra inom styrelsen, SGA och ungdoms gruppen se till
att skicka in färskt material till Otto kontinuerligt. Otto kommer att gör flikar på
hemsidan för våra fonder så våra medlemmar lättare ska hitta dem. Önskemål om att få
en länk på våran sida till SBFs kalender ska Otto också titta på om de går att lösa så de blir
lättare att hitta distriktets och övriga landets alla evenemang. Ordförande Örjan får styrelsens
godkännande att justera bort distriktets inställda tävlingar och övriga evenemang från
kalendern. Anna mailar Otto sina kontakt uppgifter så dom kommer upp på hemsidan.
Christer kommer att träffa Otto för en träff angående hur dom ska göra miljö sidan.

§ 74 Övriga frågor
Kopiatorn- Jessica kontaktar Nygrens och erbjuder dem att köpa den. Vi kommer att
leja bort all kopiering som ska göras till MNBFs utskick.
Ordförande informerar om att nästa års Förbundsårsmöte kommer att vara i vårat distrikt
någonstans i Sundsvall, Förbundet har fått in lite olika förslag på platser som dom ska titta på.
Kuvert- Otto kontaktar med ett tryckeri som han har god kontakt med om en offert på kuvert
Jessica ordnar en bild till Otto på dom gamla kuverten med logga .
40-års Jubileumet- Anna och Christer jobbar vidare på förslag.
Förslag på att lägga vårat årsmöte i januari ska vi se över om de går att få till då flera klubbar
kan delta på de om de ligger i januari.
Profilkläder- Anna la fram ett förslag på att vi kanske skulle titta på att ta fram profil
kläder för att synas bättre när vi är ute på tävlingar . Anna och Jessica tittar på lite förslag
till nästa möte.
Polisanmälan mot bilsportförbundet- Den ekonomiska turbulensen som har varit/är
bidrog till en polisanmälan den är nu nerlagd då de har framkommit att dom hade
styrelsens godkännande och att de inte var någon privat person som hade varit
inblandad men de kvarstår dock lite funderingar om trovärdigheten vad gäller detta
så ordförande gruppen kommer att ha ett möte den 5/6 med dom inblandade. Mer
information kommer på vårat nästa möte.

§ 75 Mötet avslutas
Ordförande tackar för ett väl genomfört möte och därmed avslutas kvällens möte.
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