
 
   

 

 

Protokoll 

Övre Norra Bilsportförbundet 

 
       Protokoll:   Styrelsemöte nr 5/16 

       Datum:   den 8/5 -16  

       Tid:  1000 

       Plats:  Skellefteå 
 
Närvarande: Roger Andersson 

Theres Thörnevall 

Lars Åkerström 

Johan Haraldsson 

Thomas Fredriksson 

Benny Karlberg 

Hans Aldenlöv, kansliet  

 

 

Ej närvarande:  Anna Öbrand 

     

 

§   46.  Sammanträdets öppnande 
   

  Ordförande hälsar välkommen och öppnar sammanträdet. 

 

§   47.  Fastställande av dagordning 

 

  Dagordningen föredrogs av ordföranden. 

 

  Beslut: Styrelsen fastställer dagordningen med föreslagen ändring. 

 

§   48.  Föregående protokoll 
   Föregående protokoll behandlades av styrelsen 

 

  Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna protokollet och publicera på 

   hemsidan. 

 

 

§   49.  Info från ordförande 
  ÖNBF deltog på SBFs årsmöte. 

  Nya regelverken börjar publiceras. 

    

 



 
§   50.  På gång 

  Inställd utbildning steg 3-4. 

   Tävlingssäsongen börjar komma igång. 

 

§   51.  Ekonomi 

  Theres föredrog resultat och balansrapport. 

  En grund till ”ekonomiska riktlinjer” har tagits fram. 

 

  Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och lägga den  

   till handlingarna.  

 

§   52.  Skrivelser och meddelanden 

     -1.  Granskningsprotokollet från NIF.  

    -2. Inbjudan till möte med NLL.   

    -3. Fråga från Åsele. 

     -4. Regelverket RAS  

     -5 Uppdatering på hemsidan under RC regler. 

    -6. Öppet brev Drifting. 

      Styrelsen har tagit del av öppet brev, samt svar från  

      SGA i Drifting. Inga åtgärder tas. 

    -7. Karting klubbtävling. 

     -8. Från Bengt Asserfeldt ang. RA   

    -9. Medlemsavgifter och årsrapporter, 

    -10. Inbjudan SM Karting 

 

 

  

 

§   53.  Licensansökningar 

   Styrelsen gick genom ansökningar till A-licens. 

 

Beslut:  Styrelsen beslutar att sekreteraren svarar de sökande. 

 



 
§   54.  Distriktsfunktionärer  

Styrelsen gick genom domarlistan. 

Fråga angående ny domarordförande.  

 

Beslut: Johan H kommer följa med som mentor på minst tre 

tävlingar för att kontrollera efterlevnad av regelverk, arbetsinsatser 

etc på den som anmält sig som frivillig distriktsfunktionär. 

Utvärdering av insats kommer göras på styrelsemöte huruvida 

personen kan införas som domarordförande 

   

 

§   55.  Utbildning 

  Ordförande ger förslag att ge alla deltagare upp t.o.m. 30 år att få  

   gratis boendekostnad i dubbelrum. Föreningen får tillbaka bidrag på   

   sina utbildningskostnader. Därför betalar ungdomar enbart 

   kursavgiften. 

   Roger A föreslår att föreningsordförande ska inbjudas till 

   höstkonferensen. 

 

   19-20 november föreslås som steg 3-4 kurs. 

 

  Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna förslagen. 

 

§   56.  Faddrar 

  Fadderskap reviderades och publiceras på hemsidan inom kort. 

   Säkerhetsrådgivare och juridisk rådgivare diskuterades. 

 

 

§   57.  Info NLL / Karting tävlingsproblem med sjukvårdskostnader 

  Styrelsen diskuterade kring problematiken kring krav i FAP etc,  

   med ambulans och sjukvårdskostnader. 

 

§   58.  Val av vice ordförande i ÖNBFs styrelse 

Benny föreslås bli vice ordförande i distriktet. 

 

Beslut: Styrelsen beslutar att utse Benny Karlberg som vice 

ordförande i ÖNBFs styrelse.  



 
 

§   59.  Övriga frågor  
1) Vision 2020 

Theres informerade kring hur distriktet kan jobba med  

Vision 2020 på distriktsnivå. 

 

 

§   60.  Nästa möte 

 

  Telefonmöte, 29 maj, kl 1912 

 

§   61.  Avslutning 

 

  Ordförande tackar för dagens möte och avslutar mötet. 

 

 

 

 
 

Protokollförare    Justeras 

 

 

 

_____________________   _____________________ 

Johan Haraldsson   Roger Andersson 

Sekreterare    Ordförande 


