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§ 40 Mötets öppnas 
 
§ 41 Godkännande av dagordning 
Dagordningen läses igenom och godkänns. 
 
§ 42 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll nr 4/06 läses igenom och godkänns. 
 
§ 43 Uppmuntringspriser - Smålandscupen  
Lasse ansvarar för att uppmuntringspriserna, till juniorerna i Smålandscupen, finns på plats 
vid alla Smålandscupens tävlingar. Tina beställer etiketter till uppmuntringspriserna. Tina 
beställer även nya uppmuntringspriser. Det finns cirka tjugo kvar från 2005 års Smålandscup. 
Cirka 35 priser delades ut under 2006.  

 
§ 44 Folkracekommittén 
 Organisationen i folkracekomittén diskuterades. Lena anser att hon får för lite ”feedback” på 
protokoll, listor och mail hon skickar till Lasse och Tina. Lena kände sig osäker på om hon 



 

 

kunde lägga ut protokoll mm på internet utan att ha fått svar från övriga i kommittén. Beslut 
fattades om Lena inte fått svar från övriga i kommittén inom sju dagar va uppgifterna ok att 
lägga ut på nätet. Lena skall även skicka protokoll mm till Ann Johansson och Christer 
Landen. 

§ 45 Folkracedomare 
 Vi diskuterade hur vi ska öka intresset för att utbilda sig till folkracedomare. Inga konkreta 
förslag framfördes. Frågan kvarstår: Hur ska vi få fram nya domare till folkracen?  

§ 46 SGA-träff Hedemora 
Lasse informerade om att det ska vad en SGA-träff i Hedemora i juni. Lena ska ta kontakt 
med Christer Landen om vidare information. Vilka kostnaderna är och när träffen äger rum. 
Vid nästa möte, när mer information finns, tas frågan upp om någon från kommittén ska åka 
till träffen i Hedemora.  

§ 47 Klubbarrangörer 
När Lena får in blanketten om klubbansvarig och klubbarrangörer kontrollerar hon 
uppgifterna med P-O. Sedan skickar hon blanketterna till Christer Landen. Nytt 
tävlingstillstånd kan bara utfärdas om blanketten om klubbansvarig och klubbarrangörer 
kommit in till Smålands BF:s kansli, Christer Landen. 
 
§ 48 Tävling i Grimslöv 
Folkracekommittén har inte fått information om Grimslövs tävling. Lasse ska undersöka om 
det finns tävlingstillstånd och om Grimslövs bana är besiktad.  
   
§ 49 Kurser - SISU  
Brev med synpunkter och utvärdering om kurserna ska skickas till Tomas Jansson, 
ubildningsansvarig, den 9 april 2006. Rally och folkrace skriver utvärderingen om kursen 
tillsammans.    

§ 50 Tävlingsbesök 
Lena ska göra minst två tävlingsbesök tillsammans med någon annan i folkracekommittén 
under 2006. Lasse gör tävlingsbesök på alla Smålandscupens tävlingar och ansvarar för dem.   

§ 51 Ekonomisk rapport 
Ann Johansson ska framföra till styrelsen att folkacekommittén önskar en ekonomisk 
lägesrapport varje kvartal. 
 
§ 52 Nästa möte 
Lasse sammankallar till nästa möte.  
 
§ 53 Mötets avslutas  
 
 
Vid protokollet 
 
 
________________________________________ 
Lena Anderson 



 

 

 


