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Medverkande Lars Fransson, SGA. 

Tina Davidsson 
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Lena Anderson, sekr. 
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§ 20  Mötets öppnas 
 
§ 21 Godkännande av dagordning 
Dagordningen läses igenom och godkänns. 
 
§ 22 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll nr 2/06 läses igenom och godkänns. 
 
§ 23 Domare Smålandscupen  
Domare till Smålandscupen diskuteras. Beslut fattas om att det ska vara samma domare på 
alla Smålandscupstävlingarna. Huvuddomare, första reserv och andra reserv bestäms. P-O ska 
prata med de utvalda domarna. Huvuddomare: Sören Landqvist, första reserv: Sven-Inge 
Brååheden, andra reserv: Kurt Ågren.     

 
§ 24 Representant Smålandscupen 
Lasse är cuprepresentant och tar hand om alla tävlingsbesöken under Smålandscupen. Han 
ansvarar för att cuplistor och uppmuntringspriser finns hos arrangören på tävlingsdagen. 



§ 25 Sponsorer Smålandscupen 
Vi diskuterar sponsorer till Smålandscupen. Ingen känner att tiden finns för att ”ragga” 
sponsorer till årets Smålandscup. Frågan ska tas upp igen i höst inför nästa års Smålandscup.   

§ 26 Stipendiater Smålandscupen 
Tina har delat ut stipendiatpengar till förare från Smålandscupen 2005. 1000 kr – 10 st, 500 kr 
– 15 st, 200 kr – 17 st. Lasse ska lägga ut en lista på stipendiaterna på Smålands BF:s 
hemsida.    

§ 27 Verksamhetsplan 2006 
Vi diskuterar verksamhetsåret 2006. Vad har vi för mål med året? Nya idéer som kommer upp 
är att ha ett förarmöte i höst. Frågan ska tas upp igen på nästa möte.  
   
§ 28 Övrigt  
Lasse tar med material till Lena, som ska underlätta hennes skrivarbete, till nästa möte. Lena 
ska så fort som möjligt när hon fått tillgång till material lägga ut domarlistor, förarutbildare, 
banbesiktare mm på Smålands BF:s hemsida.   
 
§ 29 Nästa möte 
I samband med årsmötet i Vimmerby den 18/2 2006.  
 
§ 30 Mötets avslutas  
 
 
Vid protokollet 
 
 
________________________________________ 
Lena Anderson 
 


