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fört vid styrelsemöte 2012-01-19
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§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Godkännande av dagordning
§ 3 Föregående mötes protokoll
§ 4 Ekonomiska rapporter
§ 5 Övriga rapporter
§ 6 Skrivelser
§ 7 Valberedningen
§ 8 Årsmöte
§ 9 Åtgärdslistan
§ 10 Övriga frågor
§ 11 Nästa Möte
§ 12 Mötets avslutande

§ 1 Mötets öppnande
Vice ordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 3 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes, men kunde inte undertecknas då ordförande ej kunde
närvara.
§ 4 Ekonomiska rapporter
Christer lämnade rapport.
§ 5 Övriga rapporter
Roger har varit med på telefonmöte med rallykommittén.
Övriga i styrelsen har inte haft något inplanerat.

§ 6 Skrivelser
Christer redovisade inkomna skrivelser.
§ 7 Valberedningen
Det finns två (2) förslag på yngre personer att bli adjungerade till styrelsen.
Valberedningen fortsätter jobba på dessa.
§ 8 Årsmöte
Förberedelserna fortskrider för årsmötet hos Älmhults MK den 18 februari.
§ 9 Åtgärdslistan
Har blivit genomgången.
§ 10 Övriga frågor
Smålands BF har framlagt en fråga till Monica Möller att tävlingar med RM-status likställs
med SM-status vad gäller möjligheten att få tillstånd att använda så kallade Allmänna (blå
skyltade) vägar.
DM-regler rally godkändes av styrelsen.
Inga förändringar på tillstånds och medlemsavgifter .
Förslaget till budget 2012 godkändes.
En proposition från SBF angående stadgejusteringar kan styrelsen ej godta eftersom lydelsen i
kapitel 3 valberedningen § 2 åliggande, är en återgång till den gamla texten som vi tidigare
motionerat om och fått utbytt.
Anläggningsbidrag finns att söka för föreningar hos Sisu.
En fråga har inkommit om att kommittéledamöterna ska väljas på 2 år. Styrelsen tar med frågan till söndagens möte i Älmhult med sga och kommittéer.
§ 11 Nästa möte
Nästa möte den 17 februari i Älmhult kl.19.00.
§ 12 Mötets avslutande
Roger tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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