
 

Protokoll 

Övre Norra Bilsportförbundet 

 
       Protokoll:   Styrelsemöte nr 09/13 

       Datum:   den 18/10 -13  

       Tid:   1945  

       Plats:  Fysiskt möte, Skellefteå 
 
Närvarande:  Roger Andersson 

Thomas Fredriksson 

Johan Haraldsson  

Staffan Rönnmark 

 Roger Öberg 

Barbro Forsman 

Hans Aldenlöv, kansliet 

 
 

Ej närvarande:  Sofia Karlsson, adjungerad ungdom 

Roger Frisk 
 

     

§107.   Sammanträdets öppnanden. 

    Ordförande Roger Andersson öppnade mötet 

 

§108.   Godkännande av föredragningslista. 

 Ordförande föredrog föredragningslistan.  

 

 Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna föredragningslistan  

 

 

§109.   Föregående protokoll 

Mötet läste genom protokollet. 

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll  

 

§110.   Info av ordförande 

Har varit på DOG-möte. Bland annat Hans Avelins information om 

ihopslagning av distrikt. Redovisas i egen paragraf nedan. 

 

§111.   På gång. 

Två föreningar i distriktet har inte skickat in sin årsrapport till SBF. Ena 

klubben har reglerat sitt åtagande. 

Hans informerar om hemsidan, kommer att flyttas inom kort. Melmac gick i 

”stöpet”. Loopia skall ta över driften för webhotellkunder. 

    

 

 

 

 



 
§112.   Ekonomi 

Ingen ekonomi kunde redovisas på mötet, redovisning sker efter denna helg 

via mail. 

 

  

 

§113.   Skrivelser och meddelanden. 

   

- Förlängd anmälningstid till ungdomsforum 

 

- Jörns ansökan om medlemskap 

 

- CL-kurser i Stockholm 

 

- Förbundsmötet 

 

 

§114.  Bilsportutbildningen i helgen  

   Vi har många anmälda till helgens utbildning. 94 deltagare på utbildningen 

 och cirka 20 stycken ytterligare på prisutdelningen. 

 Miljökommittén, FR-utskottet och Säkerhetskommittén är på plats för att  

 deltaga. 

 

§115.   Kjell Johanssons minnesfond 

    

 Sofie Lundmark från Piteå MS har sökt resebidrag från Kjell 

 Johanssons minnesfond, för träningsläger på Bosön. 

     

 Beslut: Styrelsen godkänner Sofies ansökan, och tillstyrker att bidrag 

 enligt policy ges till henne. 

 

§116.   DOG-möte 

    

 Roger föredrog vad som gått igenom på DOG-mötet i Arlanda Stad. 

 

§117.   Umeå tävlingsrapport 

Vi saknar tävlingsrapport från Umeå AK, gällande Racing Specialtävling 

 

Beslut: Styrelsen beslutar att efterlysa denna rapport.  

 

§118.   Tävlingsrapporter Skellefteå  

Man har utfärdat tävlingsbestraffningar, men ej bifogat bilagor till dessa. 

 

   Beslut: Styrelsen beslutar att efterlysa bilagorna. 

 

 

 



 
§119.   Piteå MS 24 augusti. 

Styrelsen har fått en skrivelse från Benny Östholm angående 

tävlingslednings felaktiga agerande på tävlingen.  

 

   Beslut: Styrelsen beslutar att tillskriva tävlingsledaren för en förklaring vad 

som hänt på tävlingen. 

 

 

 

§120.   Förarutbildare 

    Distriktet måste skicka ett antal förarutbildare på kurs. 

    

Beslut: Styrelsen beslutar att skicka Christer Rönnlund och Claes 

Andersson för karting. Lars Schödén och Leif Sjöström skall erbjudas gå för 

Drifting. Roger Andersson skickas för Dragracing. 

 

 

§121.   Övriga frågor 

 

a) Handlingsplan om det händer något i distriktets styrelse. 

Roger föredrog om att distriktet måste upprätta en handlingsplan för 

ÖNBF.  

 

Beslut: Roger Öberg får i uppgift att upprätta en handlingsplan som 

skall ut på remiss till styrelsen för fastställande. Vi beslutar även att 

Roger Öberg(vice ordförande) skall stå som CC på alla mail som går ut 

från DOG-gruppen. 

 

 

§122.   Nästa sammanträde. 

Nästa möte är telefonmöte 10 november 2013 

 

§123.   Mötet avslutas. 

   Ordförande avslutar mötet. 
 

 

 

Protokollförare    Justeras 

 

 

 

_____________________   _____________________ 

Johan Haraldsson    Roger Andersson 

Sekreterare    Ordförande 


