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§ 1 Mötets öppnande 
Mötets ordförande David Lindström hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 
 

§ 2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 3 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under. 
  
§ 4 Ekonomiska rapporter 
Christer lämnade rapport. 
Vi gick igenom budgetförslaget för 2018 som presenteras på årsmötet. 
Ändrade avgifter. Från och med 2019 kommer medlemsavgiften för klubbarna baseras på 
RF´s medlemsregister. Det gör att vi vill uppmana alla klubbar att kolla över sina 
medlemsregister, för i många fall stämmer det antal medlemmar som angetts inte överrens 
med RF´s register. Det kommer komma en information från oss i styrelsen angående detta. 
 
 
 
 
 



 

 

§ 5 Övriga rapporter 
Mats har varit på arrangörsträff för SydSvenska RallyCupen (SSRC). 
 
David besökte Scalextricsmötet tillsammans med Torbjörn Johansson från RY- kommittén. 
 
Övriga i styrelsen har inte haft något inplanerat för distriktet.  
 
§ 6 Skrivelser 
Christer redovisade inkomna skrivelser. 
 
§ 7 Åtgärdslistan 
Har blivit genomgången. 
 

§ 8 Årsmöte 
Det som rör årsmötet och prisutdelningen är under kontroll. 
 
§ 9 Vision 2020 
Vi kollade genom visionen och Mats har gjort en statusavstämning vart vi befinner oss i 
dagsläget. Mats presenterade även en sammanställning vad Nya Tävlings Former är (NTF) 
och hur det kan behandlas på distrikt och klubbnivå. Mats har varit i kontakt med Västar BF 
som driver just denna sportgren framgångsrikt. 
 
§ 10 Övriga frågor 
DM reglerna för Radiostyrd Bilsport godkändes. 
 
Proposition om stadgeändring från SBF, den bifalles av styrelsen. 
 
Smålandsidrotten föreslår till årets årsmöte om att ändra till årsstämma vartannat år och någon 
form av idrottsforum vartannat år. 
 
Ungdomsgruppen kommer stå i en monter på Elmia mässan i påsk. Dom jobbar och 
förbereder inför denna. 
 
Vi fick svar på frågorna vi skickade med Karin till SBF vid decembermötet. Roger jobbar 
med en av frågorna i DOG-gruppen. 
 
Vi har beslutat att göra ett utskick angående  kampanjen #metoo. 
 
§ 11 Nästa möte. 
Är i Vrigstad 9/2 2018 kl. 18.00. 
 
§ 12 Mötets avslutande 
 David tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 

 

 
 
Vid protokollet Justeras 

Lina Leandersson  David Lindström 
 


