Protokoll fört vid MNB:s extra
styrelsemöte 2012-02-01
(telefonmöte)
Medverkande: Lars-Ola Eriksson ordförande
Anders Falk vice ordförande
Iréne Nygren sekreterare
Ann-Kristin Bergström kassör
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Mötets öppnande
Fastställande av dagordning
Reviderad röstlängd
Motioner-MNB
Motion – Södertälje Kart Racing Club
Mötets avslutande

§ 25 Mötets öppnande
Lars-Ola Eriksson hälsade välkommen till kvällens extra styrelsemöte och därefter
förklarades mötet för öppnat.
§ 26 Fastställande av dagordning
Dagordningen genomgicks och fastställdes.
§ 27 Reviderad röstlängd
Röstlängden från SBF har reviderats på grund av ett fel från förbundet. Vilket innebär att
Stuguns MK har rösträtt vid kommande årsmöte för MNB 2012-02-25.
Röstlängden för MNB:s årsmöte genomgicks och fastställdes.
§ 28 Motioner MNB
Stuguns MK
Motion angående att en ny webmaster för MNB:s hemsida utses.
Att utse webmaster är inte en årsmötesfråga.
Motionen/förslaget överlämnas till MNB:s styrelse.
Motion angående att införa en SGA för Enkla Tävlingsformer inom MNB.
MNB:s styrelse föreslår årsmötet att avslå motionen.
Vid styrelsemöte 2012-01-24 beslutades att det inom distriktet ska finnas en SGA för Enkla
Tävlingsformer/Drifting.
Motion angående att inför en SGA för Drifting inom MNB.
MNB:s föreslår årsmötet att avslå motionen.
Motivering se motionen ovan.
Motion angående att införa en ungdomssektion som jobbar med ungdomsfrågor.

MNB:s styrelse föreslår årsmötet att avslå motionen.
I MNB:s arbetsplan för 2012 står att MNB:s styrelse, arbetsutskott samt sportgrensansvariga
ska sträva efter att engagera ungdomar i verksamheten.
Vid MNB:s tyrelsemöte 2012-01-24 beslutades att på MNB:s hemsida söka efter ungdomar
som är intresserade.
§ 29 Motion – Södertälje Kart Racing Club
Motionen har översänts från Svenska Bilsportförbundet till distriktet.
Motion angående att Svenska Bilsportförbundet omedelbart upphör med att ta emot så
kallade Marknadsföringsbidrag.
MNB:s styrelse har tagit del av motionen.
§ 30 Mötets avslutande
Lars-Ola Eriksson avslutade kvällens möte.
Vid protokollet
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