
 

Protokoll 

Övre Norra Bilsportförbundet 

 
       Protokoll:   Styrelsemöte nr 02/13 

       Datum:   den 6 mars 2013 

       Tid:   2000 

       Plats:  Telefonmöte 

 

 
Närvarande:  Roger Andersson 

 Johan Haraldsson  

Barbro Forsberg 

Roger Öberg 

Roger Frisk 

Staffan Rönnmark 

Hans Aldenlöv, adjungerad kanslist 
 

Ej närvarande:  Thomas Fredriksson 

   Sofia Karlsson 

 

 

 

§19.   Sammanträdes öppnanden. 

    Ordförande Roger Andersson öppnade mötet 

 

§20.   Godkännande av föredragningslista. 

 Ordförande föredrog föredragningslistan. Ordförande anmälde en fråga om 

lunchbjudning 15 – 16/3 IS i Luleå. 

 Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna föredragningslistan med tillägg 

under övriga frågor. 

 

§21.   Föregående protokoll 

Mötet läste genom protokollet, och inga invändningar fanns. 

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll. 

 

§22.   På gång. 

Ordförande redogjorde för två dispensansökningar i IS-Racing som AU 

godkänt sedan förra mötet. 

 

§23.   Skrivelser och meddelande, se bilaga. 

 

a) Hans Aldenlöv redogjorde för inkomna skrivelser och meddelanden. 



 
b) Licensansökning för A-licens har kommit, från Peter Norman, Kalix 

MK. 

 

Beslut: Vi avstyrker Peter Normans ansökan till A-licens, då man enligt 

SBFs regelverk inte kan få en A-licens utan korrekt ifyllda meriter och 

utbildningar. Sekreteraren tillskriver Kalix MK om beslutet. 

 

§24.   Årsmötets punkt ang. balansräkningen. 

Barbro redogjorde för den nya balansräkningen. 

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna den nya balansräkningen. Hans A 

skickar ut denna till berörda klubbar som medverkade vid årsmötet för 

godkännande. 

 

§25.   Val av tävlingssekreterare. 

Föreslagna av mötet blev Roger Öberg, och Johan Haraldsson som 

biträdande. 

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna förslaget. 

 

§26.   Val av kommittéer. 

Barbro F föreslår att vi hänskjuter på frågan till nästa fysiska möte. 

Beslut: Styrelsen beslutar att hänskjuta på frågan till nästa fysiska möte. 

 

§27.   Val av kontaktpersoner till SBF:s utskott. 

 Mötet föreslår att hänskjuta frågan till nästa fysiska möte. 

Beslut: Styrelsen beslutar att hänskjuta på frågan till nästa fysiska möte. 

 

§28.   Inköp av program till kansliet.  

Kansliet äskar om att få köpa in Adobe Acrobat Pro. 

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna att Hans A köper in programvara till 

kansliet. 

 

§29.   Möten 2013. 

 Ordförande föredrog föreslagna mötesdatum. Några revideringar föreslogs 

på datum. 

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna dessa mötesdatum som vägledande 

dokument. 

 

§30.   Övriga frågor. 

a) SBF förbundstyrelse vill bjuda ÖNBFs ordförande på lunch 15 mars i 

Luleå.   

Beslut: Styrelsen i ÖNBF beslutar att betala resan och login för denna 

resa för Roger Andersson som ordförande i distriktet. 

  

§31.   Nästa sammanträde. 

Nästa möte är ett fysiskt möte 7/4 i Skellefteå på SKEBO. 

 

§32.   Mötet avslutas. 

   Ordförande avslutar mötet. 
 

 

 



 
 

 

Protokollförare    Justeras 

 

 

 

_____________________   _____________________ 

Johan Haraldsson    Roger Andersson 

Sekreterare    Ordförande 


