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                                                       Styrelsemöte  01/07 
                                        Smålands Bilsportförbund 2007-01-22 
 
Närvarande:    Ann Johansson (A.J) 
  Madeleine Jakobsson (M.J) 
  Christer Landen (C.L)    
  Thomas Jansson (T.J) 
 
Anmält förhinder: Sven-Inge Brååheden (S.B), Connye Grönlund (C.G) 
 

 Med på mötet var även Valberedningen samt revisorerna som skulle gå igenom 
räkenskaperna tillsammans med kassören och därför inte var inte kassören med på 
styrelsemötets inledning.  

 
§ 1.  Mötets öppnande. 
 

Ordförande Ann Johansson hälsade alla välkomna till Vrigstad.  
 
§ 2.  Föredragningslista. 
 
 Föredragningslistan upprättades och godkändes. 
   
§ 3.  Föregående protokoll. 
 
 Samtliga protokoll 2006 är nu påskrivna och arkiverade. Detta mötesprotokoll 

kommer att bli 01/07. 
 
 B / Åtgärdslistan gick igenom och besvarades utav de som hade fått åtaganden.  
 
§ 4.  Ekonomisk rapport. 
 
 C.L redovisar kontoutdrag och transaktioner för föregående månad. Om möjligt 

även lite förhandsinformation om vad han kommer att ta upp på nästkommande 
möte så vi kan få en chans att kolla igenom detta innan mötet. Vad det gäller 
kassörens förslag på budget så godkänner vi detta förslag.  

   
§ 5.  Övriga rapporter. 

 
 C.L Har tagit hand om kansliarbetet. Mycket papper nu inför årsmötet. Det har 

varit mer problem i år med att få in alla uppgifter till 
verksamhetsberättelsen och för kallelse till prisutdelning och supé. Tas 
upp på söndagen med nya gänget. 

   Kallat revisorerna till detta möte. 
  Telefonmöte SSR 
 
 A.J Förare/arrangörs träff den 7/1-07, Växjö. Telefonmöte SSR – tävling i Maj. 

Mycket bra uppdaterade. 
 
 T.J Vagnboksutfärdarkurs. Blivit inbjuden till Njudungs gymnasie skola. Det 

skall antagligen starta en tävlingsmekanisk utbildning i Vetlanda. Där det 
även skall ingå Svenska, Matte, Engelska.  

   
 P.O Telefonmöte SSR. Ser lovande ut. Ljungby har gjort ett jättejobb hitintills. 

 
    M.J Protokoll samt kallat valberedningen till detta möte. 
 
 
 
 
 



 2 
§ 6.  Ankomna skrivelser: 
   
 En del inkomna, behandlade och arkiverade av kanslisten.  
 
§ 7.  Avgivna skrivelser:  
  
 Har sänt något samt skickat ett par mail samt svarat på de brev och förfrågningar 

som inkommit till kansliet.    
   
§ 8.  Bestraffningsärenden: 
 
 Inget inkommit. 
 
§ 9.  Licensärenden: 
  
 Inget inkommit. 
 
§ 10.  Incidentrapporter: 
 
 Inga inkomna. 
 
§ 11. IT: 
 

Fungerar perfekt, snabb respons/hantering. Hemsidan skall uppdateras efter 
detta möte. C.L pratar med web mastern ang detta. 
 

§ 12.  Övrigt:  
   
 Valberedningen har fått in ett par namnförslag till årsmötet. 
 Förslagen diskuterades och dessa skall lämnas till CL för att tas med i 

verksamhetsberättelsen som går i tryck tidigt i februari. 
   
 DM reglementena från Rallycross, Radiostyrd Bilsport, Folkrace och Rally gicks 

igenom och godkändes. 
  
 Vi har under året haft en del framgångsrika klubbar och vi beslöt här idag att vi 

kan inte nämna någon vid namn för skulle vi då missa en klubb så blir det 
rabalder så vi beslöt att vi uppmärksammar inte någon men tänker på er som 
gjort något bra för bilsporten må vara vad som men alla är på detta sätt 
medräknade men INGEN glömd. Hoppas att klubbarna har förståelse för detta 
beslut. 

 
§ 13.  Mötet avslutas: 
 
 Nästkommande möte kommer att hållas i Eksjö.. 
 Dagen för detta är 2007-02-16 kl: 20:00.  
 
 
 
 
………………………………………….             ………………………………………………… 
Ordförande/ Ann Johansson                               Sekreterare/ Madeleine Jakobsson. 


