Protokoll fört vid MNB:s styrelsemöte 2012-08-12
Plats: Scandic Hotell Syd i Östersund
Närvarande:
Lars-Ola Eriksson, Örjan Eriksson, Mikael Magnusson, Ann-Kristin Bergström, Kenneth Andersson,
Annika Hallin.
Inbjudna: Filip Sjödin ungd, Tommy Sjödin valberedningen och Britt-Inger Sjölander.
Dagordningen
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§ 67 Fastställande av dagordningen
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§ 70 Inkomna skrivelser
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§ 72 Utbildning
§ 73 40 års fest
§ 74 MNB Veteran
§ 75 Klass Ekonomi
§ 76 Övriga frågor
§ 77 Nästa möte
§78 Möte avslutas.

§ 66 Möte öppnas
Ordförande Lars–Ola Eriksson hälsar alla välkomna och förklarar dagens möte öppnat.
§ 67 Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§68 Föregående protokoll
Detta kunde ej göras då sekreteraren ej skickat något protokoll till ordförande för justering.
Ordförande tar kontakt med sekreteraren för att undersöka varför detta ej fungerat styrelsen känner
att nu måste det bli ordning och reda och nödvändiga åtgärder för att få allt att fungera måste
genomföras fortast möjligt.
§ 70 Inkomna skrivelser.
Inga inkomna skrivelser styrelsen till handa. Sekreteraren har ej skickat något till ordförande, Tommy
Sjödin från valberedningen påtalade att han skickat in skrivelse till sekreteraren. Ordförande tar
kontakt med sekreteraren även i denna fråga och undersöker varför detta ej fungerat.
§ 69 Ekonomi
Kassör Ann-Kristin lämnade ekonomisk redogörelse som styrelsen godkände. Ekonomiska
redogörelsen bifogas detta protokoll.
§71 Rapporter
Lars-Ola Eriksson var på avtacknings middag med före detta styrelsemedlemmar de fick Glasfigur
med gravyr.
Rapport från SGA
Bosse Edholm – Dragracing
Var ej närvarande ingen rapportlämnades
Mikael Magnusson – Racing
Mikael berättar att STCC tävlingen i Östersund som gått av stapeln i helgen har varit otroligt positiv
bra respons från både publik, förare och STCC, de kommer att köra även nästa år kontraktet löper på
3 år plus ev 1 år.
Örjan Eriksson – Drifting samt enklare tävlings former
Örjan har träffat Anders Eriksson de planerar en utbildning för utbildare i oktober i Stockholm.
Enklare tävlingsformer växer fort och får bra publicitet, mycket publik och bra respons. Drifting
körningarna som varit på Hedlanda har fått bra respons bland ungdomarna så till nästa säsong så
planeras det en Cup mer info kommer under hösten.

Lars Lundahl – Karting
Var ej närvarande så ingen rapport lämnades.
Tomas Arensson – Rallycross
Var ej närvarande så ingen rapport lämnades.
Lars-Ola Eriksson – Rally
Jämtlands Rallyserie pågår och SM i Rally organisationen har kommit igång och de har det mesta
klart, utbildning av funktionärer är planerad tills i november lördag – söndag den 18-19/11.

Kenneth Andersson – Folkrace
Det är några dubbelbokningar i tävlingskalendern som vi måste planera bättre klubbar emellan,
sponsorcupen körs för 10:e året, många juniorer vilket är glädjande, veteran klassen ökar bland dem
som inte vill tävla så mycket. Motor kollot i Krokom har 2 läger på 10 dagar och får stöd från
Idrottslyftet motorkollot var väldigt lyckat med 18 st som lever tillsammans och får då testa olika
aktiviteter.
§ 73 Utbildning
För Rally funktionärer blir i november 17-18:e inför VMT´s SM i Rally i vinter, övriga blir i vår med
endag gemensamt och en dag grenspecifikt.

§ 74 40-års fest
Britt-Inger och Lars-Ola fick i uppdrag att utse en 3:e person i gruppen samt att Lars-Ola kontrollerar
vilket år denna fest äger rum. Vi beslutade att inte lägga den vid årsmöte utan på annan tid då vi har
lite aktiviteter i klubbarna så att så många som möjligt kan delta.
§ 75 MNB Veteran
Förslaget till reglemente bifogas detta protokoll. Beslut fattas på nästa möte
§ 76 Klass Ekonomi
Skjuts fram till nästa möte.
§ 77 Övriga frågor
Rapport från ungdomsgruppen som Tommy Sjödin sammankallade till ett möte i Östersund
Protokoll från detta möte bifogas
Ungdomsgruppen består av
Fredrik Jonasson, Anna Hallams, Filip Sjödin, Pontus Jonsson, Rebecka Carlstedt

10:an på faktura Örjan fixar det under hösten på antal startande per tävling
Vilka funktionärer finns i distriktet och vilka utbildningar har de?
§ 78 Nästa möte
Kallar Lars-Ola till det blir ett telefonmöte.
§ 79 Mötet avslutas
Lars-Ola tackade alla för deras närvaro och avslutar mötet.

Vid pennan denna gång då sekreteraren saknades utsågs Örjan Eriksson till sekreterare. Vi hade ej
heller tillgång till numreringen av punkterna så detta får göras i efterhand av vår sekreterare Jessica.
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