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§ 1. Mötets öppnande: 
 
R.E Hälsade alla välkomna till mötet.  
 
§ 2. Föredragningslista: 
 
Föredragningslistan upprättades och godkändes. 
 
§ 3. Föregående protokoll: 
 
Protokoll nr 15 är inlagt på hemsidan. Undertecknades. 
 
§ 4. Ekonomisk rapport: 
 
C.L  Redovisade ekonomin för denna del av året. Blev plusresultat för 2010. 
 
§ 5. Övriga rapporter: 
 
R.E. Telefonmöte med rallykommittén. Varit på Elmia för information och planering 
om vårt arrangemang gällande uppvisning under påskhelgen den 22- 25 april samt 
firandet av SBF 75 års jubileum.  
R.E ska sammanställa all information och ge till de berörda.  
 
T.L. Var med på planeringsträffen på Elmia. 
 
 



§ 6. Ankommen post och avgivna skrivelser: 
 
C.L redovisade inkommen post till kansliet. 
 
En proposition från förbundet gällande juridiska kommittéer i distrikten har inkommit 
från SBF. Föreslaget är att bara en rikstäckande juridisk instans skall finnas under 
SBF:s juridiska kommitté. 
Detta för att förhoppningsvis få en jämnare bedömning av inkomna ärenden. 
 Styrelsen tillstyrker propositionen.  
 
Två motioner gällande att alla skall inneha tävlingslicens.  
Motionärerna vill att det inte skall vara krav vid träningskörning med RB –bilar. 
Styrelsen tillstyrker motionerna. 
 
Två klubbar har blivit uteslutna för att de inte skött sina åtaganden gentemot SBF, det  
är Westervik motorsportklubb och SHRA, Jönköping. 
 
§ 7. Övrigt: 
 
Diskussion uppkom angående alkoholkonsumtionen på våra tävlingar. Vi kom fram 
till att vi skulle lägga till en punkt på alla våra förar- och funktionärsutbildningar om 
alkohol i samband med tävling.  
DM-reglerna 2011 för karting är som tidigare år.  
Styrelsen godkänner DM-reglerna. 
 
Budget förslag: 0 budget inför 2011.  
Styrelsen godkänner budgetförslaget. 
 
Valberedningen informerade om namnförslag inför 2011. Informationen finns att tillgå 
i årsmötesförhandlingarna som kommer ut inom kort.  
 
 
§ 8. Nästa möte: 
 
Nästa möte den 18 februari, klockan 19:00, Värnamo.  
Den 19 februari årsmöte, klockan 13:00, Värnamo. 
Konstituerande mötet direkt efter årsmötets slut. 
SGA-möte söndagen den 20 februari, klockan 09:00. 
 
§ 9. Mötet avslutas:  
 
R.E tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
………………………………..…..       …………………………………………..... 
Ordförande / Roger Engström.         Sekreterare / Madeleine Jakobsson. 
 
 
 
 
 


