
Årsmöte
Smålands Bilsportförbund 2020-02-08

§ 1. Mötets öppnade:

Karin Leandersson FS, inledde mötet med att berätta om Vision 2025, och vad som händer på 
kansliet.
Vi fick information om nya personer som jobbar på kansliet och nya samarbetspartner i svensk 
Bilsport.
Hon informerade om Appen Svensk Bilsport, som hela tiden är under utveckling.
Man har även skrivit nya avtal på tävlingar, VM i Höljes rallycross 5 år, VM rally Värmland 3 år, EM 
karting Kristianstad och EM dragracing i Tierp.
Vi fick information om försäkringar och medlemsförmåner, som man kan hitta på hemsidan.

Efter Karins informations tog Roger Roth över, som är sekreterare i Historiska utskottet. Han inledde 
med att berätta och visade bilder om sig själv och sin tävlingskarriär inom rally. Han fortsatte att 
berätta om vad appendix K innebär när man tävlar med historiska bilar, regler och tolkningar inom 
sporten. Det var ett intressant och mycket givande föredrag han hade.

Ordförande Roger Engström hälsar närvarande välkomna till årsmötet i Vrigstad och förklarar mötet 
öppnat.

§ 2. Upprop och fullmaktsgranskning:

Upprop och fullmaktsgranskning genomfördes.
Närvarande var 21 klubbar med sammanlagt 52 röster.

§ 3. Fastställande av röstlängd:

Årsmötet fastställde röstlängden efter upprop.

§ 4. Fråga om mötets behöriga utlysande:

Kallelse med brev till klubbarna 14 december, hemsidan 18 december.
Verksamhetsberättelsen utsänd den 28 januari.
Frågan om mötets behöriga utlysningar var tillräcklig besvarades med ja.

§ 5. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet:

Ordförande:           Tyrone Ferm, Jönköping
Vice ordförande:   Roger Engström, Växjö
Sekreterare:           Ann-Marie Nottemark, Tenhult



§ 6. Val av två (2) justerare att jämte ordförande justera protokollet:

Ivan Karlsson, Målerås
P-O Leandersson, Orrefors

§ 7. Val av två (2) rösträknare:

Josef Zetterberg, Jönköping
Anki Söderström, Växjö

§ 8. Behandling av Smålands Bilsportförbunds styrelses Verksamhetsberättelse.

Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordförande, godkänndes och lades till handlingarna.

§ 9. Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse:

Styrelsens förvaltningsberättelse föredrogs och den godkänndes i sin helhet utan anmärkning.

§ 10. Revisonernas berättelse:

På grund av sjukdom var ingen revisor på plats. Ordförande läste upp revisorernas berättelse.
Någon erinran kring den uppkom inte.

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet:

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 12. Behandling av propositioner från SBF:

Inkomna propositioner angående ändringar i SBF: stadgar och distriktsindelning.
Styrelsen föreslog årsmötet att bifalla propositionerna, 1,2,3,4,5,6 och 7
Årsmötet biföll proposition 1,2,3,4,5,6 och 7.
Styrelsen föreslog årsmötet att avslå proposition 8.
Årsmötet avslog proposition 8.

§ 13. Behandling av inkomna motioner:

Inkomna motioner angående regionindelningen, från Göteborgs Bilsportförbund och Västra 
Bilsportförbund.
Göteborg hade även en motion angående att ha 2 styck lekmannarevisorer för SBF
Styrelsen föreslog att avslå Göteborgs Bilsportförbunds motioner och bifalla Västra Bilsportförbund.
Årsmötet avslog båda motionerna från Göteborg Bilsportförbund och biföll Västra 
Bilsportförbundets.

§ 14. Fastställande av verksamhetsplan och budget:

Verksamhetsplanen för 2020 föredrogs av ordförande och mötet antog densamma utan förslag till 
förändringar.



Budgetförslaget för 2020 antogs utan invändningar.
§ 15. Val av ordförande för en tid av ett (1) år:

Avgående Roger Engström, Växjö.

Valberedningen föreslog 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:
David Lindström, Hestra
Lina Leandersson, Orrefors
Maria Ljung Jönsson, Hovmantorp

Valberedningens förslag:
Omval
David Lindström, Hestra
Lina Leandersson, Orrefors
Nyval:
Beatrice Ågren Karlsson, Hultsfred

David Lindström, Lina Leandersson och Beatrice ågren Karlsson valdes på en tid av två (2) år.

§ 17. Val av två (2) revisorer samt revision suppleant för en tid av ett (1) år
Avgående:
Thomas Jansson, Vetlanda och Ann Johansson, Oskarshamn.

Valberedningen föreslog omval på Thomas Jansson och Ann Johansson.

Till suppleant föreslogs Annelie Thylen Westberg, Vetlanda.

Mötet antog valberedningens förslag.

§ 18. Val av erforderligt antal ombud för förbundsmötet för en tid av ett (1) år.

Valberedningens förslag är:
Roger Engström, Växjö.
Ann-Marie Nottemark, Tenhult.
Christer Landén, Ljungby
Mats Bergman, Vaggeryd.

Mötet antog valberedningens förslag.



§ 19. Val av suppleanter för ombud för en tid av ett (1) år.

Valberedningens förslag är:
David Lindström, Hestra
Lina Leandersson, Orrefors.
Beatrice Ågren Karlsson, Hultsfred.

Dessa i vald ordning. Mötet antog förslaget.

§ 20. Val av ombud till RF-Sisu möte 2020 i Växjö.

Christer Landén, Ljungby valdes.

§ 21. Val av ledarmöte i valberedningen för en tid av tre (3) år.

Avgående:
Beatrice Åberg Karlsson, Hultsfred.

Mötet föreslog Sara Mejving, Skillingaryd.
Sara Mejving valdes till ledarmot i valberedningen för en tid av tre (3) år.

§ 22. Meddelande om tid och plats för Svenska Bilsportförbundets förbundsmöte:

Äger rum den 26 april på Infra City i Upplands Väsby.

§ 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 årsmöte även 2021.

§ 24. Avslutande av årsmötet:

Tyrone Ferm lämnar över till Roger Engström som tackar för väl genomfört årsmöte och överlämnar 
en liten blomsterbukett.

Avtackning av Maria Ljung Jönsson, styrelsen, och Matias Åberg, Folkracekommitten, för deras fina 
jobb inom distriktet.

Roger Engström avslutar sedan mötet och tackar för visat intresse.

Olle Westerlunds kanna delades ut på prisutdelningen och tilldelades detta året till Anders 
Martinsson, Älmhult, för sitt långa och trogna arbete inom rally. 



……………………………………………..                                                  ……………………………………………….
Ordförande/ Tyrone Ferm                                                           Sekreterare/ Ann-Marie Nottemark

……………………………………………                                                    ………………………………………………..
Justerare/ P-O Leandersson                                                     Justerare/ Ivan Karlsson


