Protokoll fört vid MNB:s styrelsemöte 2012-01-24 (telefonmöte)
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§ 9 Mötets öppnande
Ordförande Lars-Ola Eriksson hälsade välkommen till kvällens styrelsemöte och därefter
förklarades mötet för öppnat.
§ 10 Fastställande av dagordning
Dagordningen genomgicks. Efter justering fastställdes dagordningen.
§ 11 Justering av föregående protokoll
Protokollet från AU-möte 2012-01-02 samt protokollet från styrelsemötet 2012-01-09
genomgicks och lades till handlingarna.
§ 12 Inkomna skrivelser
Samtliga inkomna skrivelser redovisas i §§ nedan.
§ 13 Ekonomi
Preliminär resultat- och balansrapport för verksamhetsåret 2011 genomgicks.
§ 14 Budget för 2012
Förslag till budget för 2012 genomgicks.

§ 15 Rösträtt MK VMT Jämtland
På grund av en utskicksmiss från Mellannorrlands BF har MK VMT Jämtland inte betalt
medlemsavgiften i tid. Efter utskick betalades medlemsavgiften omgående.
Styrelsen beslutade att bevilja MK VMT Jämtland rösträtt vid kommande årsmöte
2012-02-25.
§ 16 Röstlängd för MNB:s årsmöte
Röstlängden för 2011 genomgicks och fastställdes.
§ 17 Arbetsplan för 2012
Arbetsplan för 2012 upprättades.
§ 18 Utmärkelser
Samtliga inkomna förslag genomgicks.
Följande beslut fattades:
Amanda Sjöström-Andersson erhåller Mikael Nygrens Minne.
Gordon Brohléns Minne utdelas till Torsten Danielsson
BP-stipendiet utdelas till Varggropens Kart Racing Club.
Uppdrogs till Lars-Ola Eriksson att kontakta samtliga stipendiater.
§ 19 Tävlingsfri årsmötesdag
Beslutades att upphäva beslut från styrelsemöte 2009-02-28 vilket innebar att
tävlingstillstånd ej beviljades årsmötesdagen.
Hoppas att eventuell utbildning eller konferens som kommer att genomförs i samband med
årsmöteshelg besöks av MNB:s medlemmar.
§ 20 Motioner MNB
Stuguns MK
Beslutades att motionerna skickas tillbaka till klubben på grund av att Stuguns MK inte har
rösträtt vid kommande årsmöte, MNB, 2012-02-25.
Uppdrogs till Iréne Nygren att tillskriva Stuguns MK.
Sture Persson
Motion angående ändring av MNB:s stadgar § 15 Ärenden vid SDF-mötet.
MNB:s styrelse föreslår årsmötet att avslå motionen.
Det är en grundpolicy att inte övriga frågor är med på dagordningen på årsmöte där
handlingar utsändes i förväg och ombud för klubbar röstar. Samtliga på årsmötet
förekommande frågor ska vara förutbestämda.
Motion angående bilklass i distriktets rallytävlingar.
Motionen lämnas över till SGA Rally för att arbeta i motionens anda.
MK VMT Jämtland
Motion angående att i samband med MNB:s årsmöte inbjuda till öppet styrelsemöte
alternativt extra SDF-möte. För båda alternativen gäller att övriga frågor ska vara med på
dagordningen samt att mötet skall ha beslutsrätt.
MNB:s styrelse föreslår årsmötet att avslå motionen.
I samband med MNB:s årsmötet 2012-02-25 inbjudes till en öppen allmän diskussion.

Övrig motivering angående övriga frågor se motion ovan från Sture Persson.
Motion angående tävlingsfri årsmötesdag.
Beslutades att Lars-Ola Eriksson kontaktar motionären på grund av beslut taget i § 19 ovan
vad gäller tävlingsfri årsmötesdag.
§ 21 Proposition SBF
Styrelsen gick igen SBF:s proposition.
Efter diskussion beslutades att föreslå årsmötet att avslå propositionen.
§ 22 Övriga frågor
Ungdomar
MNB:s styrelse, SGA samt Valberedning ska sträva efter att engagera ungdomar i
verksamheten.
Beslutades att på MNB:s hemsida söka efter ungdomar som är intresserade.
Ansökan angående deltagande i icke av SBF sanktionerad tävling
Tre funktionärer från SHRA Örnsköldsvik har ansökt om att få deltaga som funktionärer vid
arrangemang ej sanktionerat av SBF.
Styrelsen har behandlat ansökningarna enligt riktlinjer i SBF:s Gemensamma Regler G 7.4
och G 7.5.
Beslutades att godkänna ansökningarna.
Uppdrogs till Iréne Nygren att underteckna godkännandet och återsända blanketterna till de
som är berörda.
SGA Enkla Tävlingsformer/Drifting
Beslutades att det inom MNB ska finnas en SGA för Enkla Tävlingsformer/Drifting.
Uppsägning av uppdrag
Ove Nilsson, SMK Sundsvall säger upp samtliga sina uppdrag inom MNB på grund av
personliga skäl.
§ 23 Nästa möte
Nästa styrelsemöte med sportgrensansvariga och valberedning är i samband med årsmötet på
Hotell Gamla Teatern kl 15.30.
§ 24 Mötets avslutande
Lars-Ola Eriksson avslutade kvällens möte.
Vid protokollet
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