
Årsmöte 
Smålands bilsportsförbund 2016-02-19 

 
 
 

§ 1. Mötets öppnande: 
 
Dagen började med att ungdomarna Frida Lindström och Daniel Nordenborg  
berättade om sina tankar och visioner för 2016. Önskar b.la. att klubbarna skall 
lyfta fram sina ungdomar. Dom besöker gärna klubbar och berättar om sin 
verksamhet inom förbundet.  
 
Ordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna till årsmötet i 
Vrigstad och förklarade mötet öppnat. 
 
Lämnade därefter över till Kent Heijel från KH Motorsport som berättade om 
fjädring och stötdämpare. 
 
Roger berättade därefter lite om Förbundets Vision 2020. 
 
§ 2. Upprop och fullmaktsgranskning: 
 
Upprop och fullmaktsgranskning genomfördes. 
Närvarande var 19 klubbar med sammanlagt 52 röster. 
 
§ 3. Fastställande av röstlängd: 
 
Årsmötet fastställde röstlängden efter upprop. 
 
§ 4. Fastställande av röstlängd:  
 
Kallelse med brev till klubbarna 12 december, hemsidan 1 vecka senare. 
Verksamhetsberättelsen utsänd den 10 februari. 
Frågan om mötets behöriga utlysande var tillräcklig besvarades med ett ja. 
 
§ 5. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet: 
 
Ordförande:          Ann Johansson, Oskarshamn. 
Vice ordförande:  Roger Engström, Växjö. 
Sekreterare:          Karin Leandersson, Orrefors 
 
 
 



§ 6.  Val av två (2) justerare att jämte ordförande justera protokollet: 
 
P-O Leandersson, Orrefors 
Henrik Sjöberg, Ljungby. 
 
§ 7. Val av två (2) rösträknare: 
 
Johan Fransson, Grimslöv. 
Torsten Cordés, Kalvsvik. 
 
§ 8. Behandling av Smålands Bilsportsförbunds styrelses 
verksamhetsberättelse: 
 
Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordförande 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: 
 
Thomas Jansson var på plats och läste upp deras berättelse. 
Någon erinran kring den uppkom inte. 
 
§ 11. Fråga om ansvarsfrihet: 
 
Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§ 12. Behandling av förslag från SBF: 
 
Det var inga förslag inkomna. 
 
§ 13. Behandling av inkomna motioner: 
 
Motion från Sten Bondesson Gullabo RC angående ny klass i Rally. 
Efter röstning blev resultatet enligt styrelsens förslag. 
Motionen avstyrks. 
Det finns redan för många klasser i Rally. 
Gullabo propagerade för godkännande, men årsmötet följde styrelsens förslag 
och avstyrkte motionen. 
 
 



Motion angående åldersgräns för historisk racing från Hyllinge MS. 
Styrelsen avstyrker motionen. 
Historisk racing eller Rally bör ha en högre åldersgräns. 
Årsmötet gick på styrelsens linje och avstyrkte motionen. 
 
 
Motion angående startordning i ungdomsklassen i Rally. 
Styrelsen bifaller motionen.  
Överlämnar till RY Kommittén med uppdrag att bearbeta arrangörerna i 
distriktet. 
Årsmötet följer styrelsen och överlämnar till RY-kommittén.  
 
 
Motion angående en årlig utbildning för miljöombud inom distriktets föreningar. 
Den ska vara obligatorisk. 
Styrelsen bifaller motionen, men den ska inte vara obligatorisk. 
Ber MRG att kolla upp material för ändamålet. 
Efter att SHRA förklarat motionen så följde årsmötet styrelsens linje. 
 
 
§ 14. Fastställande av verksamhetsplan och budget: 
 
Verksamhetsplanen för 2016 föredrogs av ordförande och mötet antog 
densamma utan förslag till förändring. 
 
Budgetförslag  för 2016 antogs utan invändningar. 
 
 
§ 15. Val av ordförande för en tid av ett (1) år: 
 
Avgående Roger Engström, Växjö. 
 
Valberedningen föreslår omval av Roger Engström, Växjö. 
 
Roger Engström valdes av mötet till ordförande för en tid av ett (1) år. 
 
 
§ 16. Val av tre (3) styrelseledamöter för en tid av två (2) år: 
 
Avgående: 
Lina Leandersson, Orrefors. 
David Lindström, Hestra. 
Thore Lax, Husqvarna. 



 
Valberedningens förslag: 
Lina Leandersson, Orrefors. 
David Lindström, Hestra. 
Thore Lax, Husqvarna 
Lina Leandersson, David Lindström och Thore Lax valdes för en tid av två (2) 
år. 
 
§ 17. Val av två (2) revisorer samt en revisorsuppleant för en tid av ett (1) 
år: 
 
Avgående: 
Rolf Jonsson, Jönköping. 
Thomas Jansson, Vetlanda. 
 
Valberedningen föreslog omval av Rolf Jonsson och Thomas Jansson. 
 
Till suppleant föreslogs Ann Johansson, Oskarshamn. 
 
Mötet antog valberednings förslag. 
 
§ 18. Val av erforderligt antal ombud för förbundsmötet för en tid av ett (1) 
år: 
 
Valberedningens förslag är: 
Roger Engström, Växjö. 
Karin Leandersson, Orrefors. 
Christer Landén, Ljungby. 
 
Mötet antog valberedningens förslag. 
 
§ 19. Val av suppleanter för ombuden för en tid av ett (1) år: 
 
Valberedningens förslag är: 
David Lindström, Hestra. 
Lina Leandersson, Orrefors. 
Peter Dahl, Strömsnäsbruk. 
 
Dessa i vald ordning. Mötet antog förslaget. 
 
 
 
 



§ 20. Val av ombud till Smålands Idrottsförbunds DF-möte 2016: 
 
Christer Landén utsågs. 
 
§ 21. Val av ledamöter i valberedningen för en tid av tre (3) år: 
 
Jan Ragnarsson, Växjö föreslog Ivan Karlsson, Målerås. 
 
Mötet antog förslaget. 
 
§ 22. Meddelande om tid och Plats för Svenska Bilsportsförbundets 
förbundsmöte: 
 
Äger rum den 17 april i Stockholm/Arlanda. 
 
§ 23. Fastställande av tid och plats för nästa årsmöte: 
 
Styrelsen fick i uppdrag att utse tid och plats för nästa års årsmöte. 
Styrelsen kommer att arrangera årsmötet även 2017. 
 
§ 24. Avslutande av årsmötet: 
 
Ann Johansson lämnade över till Roger Engström som tackade för väl 
genomfört årsmöte. 
 
Olle Westerlunds Kanna tilldelades detta år Beatrice Ågren Karlsson, Hultsfred 
för hennes arbete med tävlingar och annat inom distriktet. 
 
Avtackning av P-O Leandersson, Orrefors som avslutade sitt jobb som SGA 
inom Folkrace. 
 
Roger Engström avslutade sedan mötet och tackade för visat intresse. 
 
 
 
…………………………………….   …………………………………….. 
Ordförande/ Ann Johansson                Sekreterare/ Karin Leandersson 
 
 
……………………………………   ……………………………………… 
Justerare/P-O Leandersson                Justerare/Henrik Sjöberg 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


