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                                                       Årsmöte 2007 
                                        Smålands Bilsportförbund 2007-02-17 
 
. 
  

 
§ 1.  Mötets öppnande. 
 

Ordförande Ann Johansson hälsade alla välkomna till Eksjö. Hon tackade Eksjö 
Folkrace klubb som var värd och arrangör för årsmötet/årsfesten.          
Därefter utlyste Ann en tyst minut för Gunnar Elmgren före detta  
förbundsdirektör på SBF och verksam inom FIA. 

 
§ 2.  Upprop och fullmaktsgranskning.  
 
 Upprop och fullmaktsgranskning genomfördes. 18 klubbar närvarande med 

sammanlagt 53 röster.  
 
§ 3. Fastställande av röstlängd. 
 
  Mötet  fastställde röstlängden enligt  gjorda upprop. 
 
§ 4.  Fråga om mötets behöriga utlysande. 
 
 Frågan om mötets behöriga utlysande ställdes. Utskick till klubbarna 21 

december och på vår hemsida 22 december. Mötet godkände utlysningen av 
mötet. 

 
§ 5.  Val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare för mötet. 
 
 Ordförande: Per Gunnar Gustavsson - Tenhult 
 Vice ordförande: Ann Johansson. 
 Sekreterare: Madeleine Jakobsson.  
   
§ 6.  Val av två (2) justerare att jämte ordförande justera protokollet. 

 
 Monika Holst. Nässjö 
 Robert Nors.  Vetlanda 
 

§ 7.  Val av två (2) rösträknare 
   
 Ulf Placen. Hemort 
 Mats Nors. Vetlanda  
 
§ 8.  Behandling av Smålands Bilsportförbunds styrelses 

verksamhetsberättelse. 
  
 Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordförande PG och mötet godkände 

innehållet utan anmärkning.   
   
§ 9.  Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse. 
 
 Styrelsens förvaltningsberättelse föredrogs och den godkändes i sin helhet utan 

anmärkning.  
   
 
§ 10.  Revisorernas berättelse. 
 Revisor Inge Blank framförde revisorernas berättelse med att de tycker det 

fungerar mycket bra och begärde att mötet skulle ge styrelsen ansvarsfrihet. 
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§ 11.  Fråga om ansvarsfrihet. 
 
 Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§ 12. Behandling av förslag från SBF. 
 

Inga inkomna. 
 

§ 13.  Behandling av inkomna motioner.  
   
 Inga inkomna. 
 
§ 14.  Fastställande av verksamhetsplan och budget. 
 
 Vad som gäller verksamhetsplan – Godkänd. 
 Budgetförslag – Godkänd. 
 
§ 15. Val av ordförande för en tid av ett (1) år. 
 
 Avgående Ann Johansson. 
 Valberedning föreslår omval på Ann Johansson – Oskarshamn. 
 
 Ann Johansson valdes enhälligt av mötet till ordförande på ett (1) år. 
 
§ 16.  Val av tre (3) styrelseledamöter för en tid av två (2) år. 
 Valberedningen föreslår: 
  
 Madeleine Jakobsson Målilla – Omval. 
 Christer Landén  Ljungby – Omval. 
 Kian Anderson  Gislaved – Nyval. 
  

Madeleine Jakobsson, Christer Landén samt Kian Anderson valdes enhälligt av 
mötet som ledamöter för en tid av två (2) år. 
 

§ 17. Val av två (2) revisorer samt en (1) revisorssuppleant för en tid av ett (1) år. 
 
 Avgående Inge Blank Vimmerby samt Rolf Jonsson Jönköping. 
 Valberedningens förslag var omval på dessa. 
 Revisorssuppleants förslaget var Thomas Jansson Vetlanda. 
 
 Inge Blank och Rolf Jonsson valdes enhälligt för en tid av ett (1) år. 
 Thomas Jansson valdes enhälligt för en tid av ett (1) år som suppleant. 
 
§ 18. Val av erforderligt antal ombud till Förbundsmötet för en tid av ett (1) år. 
 
 Valberedningens förslag var följande: 

 Ann Johansson. 
 Christer Landén. 
 Connye Grönlund. 
 Per Ottosson. 

 
Mötet antog valberedningens förslag. 
 

§ 19. Val av tre (3) suppleanter för ombuden för en tid av ett (1) år. 
 
 Valberedningens förslag var följande och i nämnd ordning: 

 Sven-Inge Brååheden. 
 Madeleine Jakobsson. 
 Kian Anderson. 

Mötet antog valberedningens förslag. 
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§ 20. Val av ombud till Smålands Idrottsförbunds DF-möte. 
 
 Valberedningens förslag var Christer Landén. 
  
 Christer Landén valdes enhälligt av mötet till ombud. 
 
§ 21.  Val av ledamot i valberedningen för en tid av tre (3) år. 
 
 Avgående Sven Cesar – omval. 
 Juridiska kommitténs förslag var ovanstående namn 
 
 Sven Cesar valdes enhälligt som ledamot i valberedningen för en tid av tre (3) år. 
 
§ 22.  Meddelande av tid och plats för SBF´s rådsmöte. 
 
 Stockholm/ Bosön den 22 april – 2007. 
 
§ 23.  Fastställande av tid och plats för nästa årsmöte (Smålands BF). 
 

Tid och plats? Inget förslag framkom under mötet. Styrelsen får fria händer att 
ordna en bra plats. Men det kan röra sig om den 16 februari – 2008 eller  
23 februari – 2008.  
 

§ 24. Avslutning. 
 

Ann Johansson tar nu över ordförande klubban och tackar för fortsatt förtroende. 
Hon passar på att tacka PG för att han varit ordförande under årsmötet 2007. 
 
Avtackningsgåva från Smålands Bilsportförbund gavs till följande: 
 
Thomas Jansson – Styrelsen. 
Lars Fransson – Folkrace kommittén. 
Christina Davidsson – Folkrace kommittén. 
 
Jan Ragnarsson presenterade valet av mottagare för Olle Westerlunds kanna, 
som i år gick till Mattias Thörjesson – Ryds MK. 

 
 
 
………………………………………….             ………………………………………………… 
Ordförande/ Per Gunnar Gustavsson.             Sekreterare/ Madeleine Jakobsson. 
 
 
 
 
………………………………………….         ………………………………………………… 
Justerare/ Monika Holst. Justerare/ Robert Nors. 


