
 

Protokoll 

Övre Norra Bilsportförbundet 

 
       Protokoll:   Styrelsemöte nr 10/13 

       Datum:   den 10/11 -13  

       Tid:   2000  

       Plats:  Telefonmöte 
 
Närvarande:  Roger Andersson 

Thomas Fredriksson 

Johan Haraldsson  

Staffan Rönnmark 

Roger Frisk 

 Roger Öberg 

Barbro Forsman 

Hans Aldenlöv, kansliet 

 
 

Ej närvarande:  Sofia Karlsson, adjungerad ungdom 

 
 

     

§124.   Sammanträdets öppnanden. 

    Ordförande Roger Andersson öppnade mötet 

 

§125.   Godkännande av föredragningslista. 

 Ordförande föredrog föredragningslistan.  

 

 Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna föredragningslistan  

 

 

§126.   Föregående protokoll 

Mötet läste genom protokollet. 

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll  

 

§127.   Info av ordförande 

DOG-gruppen har haft möte på telefon. Förbundet har kallat till möte i 

Norrköping. 

Ordförande har varit på tävlingsbesök. 

 

§128.   På gång. 

Jobbet med att få ihop verksamhetsberättelse för distriktet skall skrivas ihop 

och skickas ut till styrelse för justering. 

Miljöutbildningen i Sikeå har tre anmälda i skrivande stund, och Luleå har 

sex stycken.    

 

 

 

 



 
  

§129.   Skrivelser och meddelanden. 

   

-1.  Tävlingstillstånd. 

Tillståndsgivare skall bli hårdare att kräva tillbaka 

tävlingstillstånden från arrangörer 

-2. Klocka RC. 

Styrelsen har fått prisuppgifter på en klocka för startplattan. 

Styrelsen avser inte köpa in en klocka för RC. Barbro skickar mail 

till offertgivaren. 

-3. Nya LOK-stödsföreskrifter 

 Utskick gjort till alla föreningar från kansliet. 

-4. Funktionärslandslaget. 

 Utskick gjorts till alla föreningar från kansliet 

-5 Miljöutbildning Luleå. 

-6. BS-online vid vår utbildningen. 

-7. Jörns MK officiellt godkänd i SBF. 

-8. SM-veckan Umeå. 

 Styrelsen avser finnas på plats under tävlingarna. 

-9. Licensansökningar Björn T och Peter N. 

Peter N är klar för A-licens,  

Beslut: Styrelsen bifaller ansökan för Björn T, NMS Boden. 

-10. Jacka. 

  Hans har kollat upp priser och väntar på en provjacka för styrelsen. 

 

-11.  SGA arbetsbeskrivning för DR. 

 

   -12.  Folkracekalendern 2014 



 
 

 

 

§130.  Utbildare 

   Distriktet måste anordna en pedagogikutbildning för våra utbildare i 

distriktet, för att få dessa godkända enligt SBFs utbildningspolicy. 

 

 

§131.   DM-reglemente 

    

 Torbjörn Johansson, SGA i rally har insänt förslag till DM-reglemente för 

2014. 

     

 Beslut: Styrelsen godkänner och fastställer DM-reglemente för rally 2014. 

 

§132.   Facebook 

    

 SGA har inkommit med  förfrågan att få kunna skriva på ÖNBFs 

facebooksida. 

 

Beslut: Styrelse beslutar att godkänna SGA som skribenter på Facebook. 

Johan skriver en skrivelse vad detta innebär. 

 

 

§133.   Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor anmäldes 

 

 

§134.   Nästa sammanträde. 

Nästa möte är telefonmöte 15 december 2013, kl 20.00 

 

§135.   Mötet avslutas. 

   Ordförande avslutar mötet. 
 

 

 

Protokollförare    Justeras 

 

 

 

_____________________   _____________________ 

Johan Haraldsson    Roger Andersson 

Sekreterare    Ordförande 


