
 

Protokoll 

Övre Norra Bilsportförbundet 

 
       Protokoll:   Styrelsemöte nr 04/13 

       Datum:   den 19 maj 2013 

       Tid:   1900 

       Plats:  Telefonmöte 

 

 
Närvarande:  Roger Andersson 

 Thomas Fredriksson 

Barbro Forsman 

Roger Frisk 

Staffan Rönnmark 

Hans Aldenlöv, adjungerad kanslist 
 

Ej närvarande:  Sofia Karlsson 

    Johan Haraldsson  

    Roger Öberg 

 

 

§48.   Sammanträdes öppnanden. 

    Ordförande Roger Andersson öppnade mötet 

 

§49.   Godkännande av föredragningslista. 

 Ordförande föredrog föredragningslistan.  

 

 Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna föredragningslistan  

 

 

§50.   Föregående protokoll 

Mötet läste genom protokollet, och inga invändningar fanns. 

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll. 

 

§51   Info av ordförane 

   Roger meddelar att åklagare hade dragit tillbaka anmälan mot Sören och 

Hasse 

 

§52.   På gång. 

Det har hållits ett antal förarutbildningar i distriktet. Mats Öberg har utbildat 

folkraceförare i Kalix. 

 

§53.   Skrivelser och meddelande, se bilaga. 

 

   Hans Aldenlöv redogjorde för inkomna skrivelser och meddelanden. 

-1. Försäkring vid förarutbildning 

-2. Utbildare  



 
-3. Dispensansökan Kalix 

-4. Arbetsbeskrivning SGA 

-5. Digital porttidsmätare  

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna inköp 

 

   -6. Varselvästar Ola Åkerström och Jocke Lidberg 

   Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna inköp 

 

   

§54.   SGA Karting. 

Det informerades att vi fortfarande saknar SGA i karting. 

Beslut: Styrelsen beslutar att uppdra till Thomas Fredriksson att kontrollera 

fortskridandet i detta ärende.  

 

§55.   Val av kommittéer som ej är klar. 

Karting, Miljö och Utbildning saknar SGA och/eller kommittéledamöter.  

Beslut: Styrelsen beslutar att fortsätta jobba med att rekrytera dessa poster. 

 

§56.   SBFs årsmöte. 

   Mötet gick genom protokollet från årsmötet i Karlstad. 

Beslut: Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 

§57.   Miljöutbildning. 

 Förslag finns att genomföra en miljöutbildning. 

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

 

§58.   Övriga frågor. 

a) Frågan om fadderverksamhet väcktes 

Beslut: Styrelsen beslutar att till nästa möte ta fram vilka 

fadderverksamheter Mats Öberg och Ulf Sikström hade. 

  

§59.   Nästa sammanträde. 

Nästa möte är ett fysiskt möte 8/6 i Skellefteå. 

 

§60.   Mötet avslutas. 

   Ordförande avslutar mötet. 
 

 

 

 

 

Protokollförare    Justeras 

 

 

 

_____________________   _____________________ 

Thomas Fredriksson   Roger Andersson 

Sekreterare    Ordförande 


