
 

Protokoll 

Övre Norra Bilsportförbundet 

 
       Protokoll:   Styrelsemöte nr 05/13 

       Datum:   den 8 juni 2013 

       Tid:   1000 

       Plats:  Fysiskt möte, Skellefteå   

 

 
Närvarande:  Roger Andersson 

 Thomas Fredriksson 

Barbro Forsman 

Roger Öberg 

Roger Frisk 

Hans Aldenlöv, adjungerad kanslist 

Lars Schödén, adjungerad ET 

Per Persson, adjungerad JURIDIK 

Mats-Ove Bergström, adjungerad FR 

Leif Sjöström, adjungerad ET 
 

Ej närvarande:  Sofia Karlsson 

    Johan Haraldsson  

    Staffan Rönnmark 

 

 

§61.   Sammanträdes öppnanden. 

    Ordförande Roger Andersson öppnade mötet 

 

§62.   Godkännande av föredragningslista. 

 Ordförande föredrog föredragningslistan.  

 

 Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna föredragningslistan  

 

 

§63.   Föregående protokoll 

Mötet läste genom protokollet, och smärre justeringar krävdes. 

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll med 

förbehåll att ändringarna genomföres. 

 

§64.   Info av ordförande 

Roger har varit på tävlingsbesök i Umeå, på Kartingtävling vid Alvik Ring 

den 1-2 juni. 

   Roger meddelar att utredningen är nedlagt mot Sören och Hasse på SBF, 

dom är inte längre misstänkta för oegentligheter. 

Valberedningen har blivit kontaktad för att hjälpa till med rekrytering av 

SGA i Karting och Miljö i Västerbottens län. 

AU har sammanträtt 2 gånger sedan föregående styrelsemöte. 



 
Daniel Nyman ska på uppdrag av ÖNBF, efter AU-beslut, genomföra Steg-3 

utbildning i Kalix. Cirka 8-9 anmälda i skrivande stund. 

 

§65.   På gång. 

En subventionerad miljöutbildning kommer hållas under Norrlandsveckans 

tävling i Skellefteå. Se www.onbf.se för inbjudan och mer information 

 

§66.   Information av inbjudna SGA 

  Enkla tävlingsformer, Leif Sjöström 
En ny medlem i kommittén har tillkommit, Lars Schödén, NMS Boden. 

Sportgrenen har kommit igång bra i Västerbotten. 

Bra med rekrytering av nya förare/funktionärer. 

Lars Schödén meddelar att man kört en tävling i mars, där man inte hade 

några utgifter förutom återställning av bana. Många av bilarna kör på 

gatorna. 

 

   Juridik, Per Persson 

   Redogjorde för arbetsbeskrivning för juridiska rådgivare. Kansliet lägger 

   ut denna på ÖNBF hemsida. 

 

   Folkrace, Mats-Ove Bergström 
Kvalitén på folkracetävlingarna har ökat. Man funderar på att förlägga 

förarutbildning på fredagen, i samband med höstkonferensen. Flera 

förarkurser har hållits under den gångna vintern. 

 

 

§67.   Skrivelser och meddelande, se bilaga. 

 

   Hans Aldenlöv redogjorde för inkomna skrivelser och meddelanden.  

 

   

§68.   Ekonomi. 

Ekonomin redovisades av Barbro, och den följer budgeterat resultat 

 

   Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna den ekonomiska redovisningen 

 

§69.   Övriga frågor. 

a) Styrelsen uppdras att börja jobba med Höstutbildningen, som kommer 

att hållas den 19-20 oktober 2013. 

  

§70.   Nästa sammanträde. 

Nästa möte är ett telefonmöte 11/8 klockan 2000 

 

§71.   Mötet avslutas. 

   Ordförande avslutar mötet. 
 

http://www.onbf.se/


 
 

 

 

 

Protokollförare    Justeras 

 

 

 

_____________________   _____________________ 

Thomas Fredriksson   Roger Andersson 

Sekreterare    Ordförande 


