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§ 1 Mötets öppnande
Mötets ordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 3 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under. Även protokoll nr 12 Skrevs under.
§ 4 Ekonomiska rapporter
Christer lämnade rapport. Föredrog budgettförslag för 2015. Godkändes och bifogas
verksamhetsberättelsen.
§ 5 Övriga rapporter
David har besökt Jönköpings MK i samband med Luciaracet i folkrace.
Lina har haft telefonmöte med ungdomsgruppen.
Roger har haft telefonmöte med DOG-gruppen.
Övriga i styrelsen har inte haft något inplanerat.
§ 6 Skrivelser
Christer redovisade inkomna skrivelser.

§ 7 Åtgärdslistan
Har blivit genomgången.
§ 8 Årsmötet
Finns inte så mycket kvar att planera inför mötet nu. Uppgifter som var och en har ska vara
klara kvällen innan årsmötet är.
§ 9 Övriga frågor
Styrelsen ställer sig bakom prepositionen om stadgeändring inför Förbundsmötet 2015.
Styrelsen tillstyrker motionen till Förbundsmötet 2015 angående sammansättningen av
valberedningen.
Styrelsen tillstyrker motionen angående att använda samma flaggregler inom arenasporter.
Styrelsen tillstyrker inte motionen angående tränings/försäkringsavgift på grund av att
beslutsunderlaget är för dåligt.
DOG-gruppen har gjort en skrivelse som ska skickas till Förbundsstyrelsen.
Licensansökan från Stefan Argus, Jönköping om uppklassning till funktionär tävlingsledning
A.
Godkändes.
Torsten Cordes godkänns att vara distriktsdomare inom Bil-O.
Förfrågan angående utländska medborgare som vill köra uppvisning.
Christer tar kontakt med förbundet och svarar sedan.
Daniel Nordenborg ingår nu i ungdomsgruppen tillsammans med Frida Lindström.
Södra BF:s ungdomsgrupp inbjuder till en kickoff den 14-15 mars.
Styrelsen närvarar vid Förbundsmötet.
§ 10 Nästa möte.
Nästa möte blir den 20 februari kl.18.00 i Vrigstad.
§ 11 Mötets avslutande
Roger tackade för visat intresse, avslutade mötet.
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