PROTOKOLL 1/2013
fört vid styrelsemöte 2013-01-24
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Roger Engström
Karin Leandersson
Christer Landén
Peter Dahl
Thore Lax
David Lindström
Lina Leandersson
Linda Söderström
Connye Grönlund

Mötets öppnande
Godkännande av dagordning
Föregående mötes protokoll
Ekonomiska rapporter
Övriga rapporter
Skrivelser
Åtgärdslistan
Ungdomarna
Årsmötet
Övriga frågor
Nästa möte
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, ej underskriven.
§ 4 Ekonomiska rapporter
Christer lämnade rapport.
Budgeten för 2013 godkändes.
§ 5 Övriga rapporter
Christer har varit på ett möte som Sisu anordnat i Ljungby. Informerades från Sisu och skatteverket.
Peter har varit på arrangörsträff i folkrace i Växjö.
Roger har varit med på två (2) DOG-möten (distriktsordförandegruppen).
Övriga i styrelsen har inte haft något inplanerat.

§ 6 Skrivelser
Christer redovisade inkomna skrivelser.
§ 7 Åtgärdslistan
Har blivit genomgången.
§ 8 Ungdomarna
Deras tröjor till årsmötet är klara.
Dom planerar för fullt sina åtagande under årsmötet i Vrigstad.
Visioner som finns i ungdomskommittén och mycket mer kommer dom att berätta om under
årsmötet.
§ 9 Årsmötet
Det mesta är nu klart inför årsmötet.
§ 10 Övriga frågor
Uppklassningsansökan från Mike Lundström till A-licens karting funktionär. Godkändes.
Stadgeändring av §19 valberedningen och §24 åliggande ska punkt 9 utgå.
Styrelsen föreslår ytterligare utredning angående motionen från Södras BF till SBF gällande
A-licens (VIP-licens).
Styrelsen bifaller motionen från Södras BF till SBF gällande elektronisk underskrift.
Styrelsen bifaller motionen från Södermanland/Västmanlands BF till SBF gällande
differentierad licenskostnad.
Smålandscupsreglementet för folkrace godkändes.
§ 11 Nästa möte
Nästa möte den 15 februari i Vrigstad kl.19.00.
§ 12 Mötets avslutande
Roger tackade för visat intresse, avslutade mötet.

Vid protokollet
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