
 

Protokoll 

Övre Norra Bilsportförbundet 

 
       Protokoll:   Styrelsemöte nr 08/13 

       Datum:   den 6/10 -13  

       Tid:   20 00 

       Plats:  Telefon 
 
Närvarande:  Roger Andersson 

Thomas Fredriksson 

Johan Haraldsson  

Staffan Rönnmark 

 Roger Öberg 

Barbro Forsman 

Roger Frisk 

Hans Aldenlöv, kansliet 

 
 

Ej närvarande:  Sofia Karlsson, adjungerad ungdom 

 
 

     

§93.   Sammanträdets öppnanden. 

    Ordförande Roger Andersson öppnade mötet 

 

§94.   Godkännande av föredragningslista. 

 Ordförande föredrog föredragningslistan.  

 

 Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna föredragningslistan  

 

 

§95.   Föregående protokoll 

Mötet läste genom protokollet. 

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll  

 

§96.   Info av ordförande 

DOG-möte på Arlanda fredag och lördag 11-12/10. 

Hans Avelin har gjort en utredning att minska antalet distrikt, och skall 

redovisa detta. 

 

§97.   På gång. 

Inget att behandla    

 

§98.   Skrivelser och meddelanden  

- Höstens SGA-utbildning, fram och tillbaka med datum 

 

- Nya webhotellet 

Mycket problem med gamla webhotellet. Melmac har beslutat att 



 
införliva sitt webhotell i Loopia. Vi får utvärdera detta, och hoppas på 

förbättringar i funktionen. 

 

 

     

 

 

§99.   Bilsportutbildningen. 

   

Ca 30 anmälda förutom styrelse och pristagare, vilket är väldigt lågt. 

Anmälningstiden går ut imorgon den 7/10 – 13 

 

Nya diskussioner om upplägg ska föras i denna vecka. 

 

 

§100  Ersättningar  

   Endast utlägg och skattefri bilersättning ges till utbildare på kursen. 

  

   Beslut: Styrelsen godkänner förslaget. 

 

§101   Drifting 

    

    Drifting är en egen gren med eget reglemente enligt SBFs regelverk.  

   Lars Schödén är föreslagen till SGA/Kontaktperson från NMS Boden och 

    Roger Öberg. 

 

   Beslut: Styrelsen beslutar att instifta Drifting som gren i ÖNBF, och Lars 

    Schödén som kontaktperson i kontaktregistret. 

 

§102   Utbildningar 

    

    SBF har ställt frågan vad vi använder för kompetens på våra utbildare. Detta 

   kommer att diskuteras vidare i Skellefteå. 

 

§103   NIF / VIF 

 Förbunden har skickat ut utbildningsdatum. Västerbottens sammanfaller 

med vår egen höstutbildning. Thomas F och Roger Ö får komma överens 

med varann vem som skall deltaga på Norrbottens utbildning. 

 

§104   Kursledarkurs på Arlanda 
    

    Sportgrensvisa utbildningar på Arlanda. 

   Vi vill verka för att flytta instruktörer istället för att skeppa ner en busslast 

 utbildare till Arlanda. Alternativ att vara med via videokonferens istället för 

att måsta vara på plats. 

 

 



 
§105   Övriga frågor 

 

a) Valberedningen 

Av gammal tradition/hävd har distriktet betalat för en person som är 

”ansvarig” per grupp/kommitté.  

 

Beslut: Styrelsen beslutar att det så skall förbli. 

 

b) Rallysprint 2014 

Umeå AK har fått SM-veckan, och det innebär bland annat Rallysprint. 

Stort mediauppbåd med tv och övrig media. 

Roger Öberg föreslår ett styrelsemöte i samband med detta. 

 

Beslut: Styrelsen får i uppdrag att besluta hurvida ÖNBF skall 

representera sig vid denna tävling. 

 

 

c) A-licensansökan 

Ingemar Jonsson från Lycksele MK söker om A-licens enligt inskickad 

ansökan per den 19 september 2013. 

 

Beslut: Styrelsen godkänner Ingemar Jonsson till A-licens. Roger Öberg 

skickar vidare ansökan med ÖNBFs rekommendation att godkänna 

denna. 

 

§106.   Nästa sammanträde. 

Nästa möte är ett fysiskt möte i Skellefteå, 2013-10-18, kl 18.30 

 

§107.   Mötet avslutas. 

   Ordförande avslutar mötet. 
 

 

 

Protokollförare    Justeras 

 

 

 

_____________________   _____________________ 

Johan Haraldsson    Roger Andersson 

Sekreterare    Ordförande 


