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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. 
  
§ 4 Ekonomiska rapporter 
Christer lämnade rapport. 
 
§ 5 Regionsindelning 
Roger informerade om vad som händer just nu. Han har haft kontakt med DOG-gruppen och 
Anna Nordqvist. Vi betar av listan att informera våra klubbar. De flesta klubbar som vi hittills 
har pratat med är positiva, det finns såklart de som har funderingar. Arbetsgruppen jobbar för 
att lägga en bra grundplan men inväntar att alla årsmöten ska bli klara. 
 
§ 6 Övriga rapporter  
Lina har jobbat med årsmötet. 



 

 

David har varit på regionsinformation på E-cupens arrangörsträff. Haft telefonmöte med  
”Totto” angående kurshelgen. 
Roger har haft telefonmöte med arbetsgruppen angående regionsindelningen. 
Övriga i styrelsen har inte haft något inplanerat för distriktets räkning. 
 
§ 7 Skrivelser 
Christer redovisade inkomna skrivelser. 
Riksidrottsmöte 24-26 maj i Jönköping, även SDF-konferens 24-25 maj vid samma tillfälle. 
Christer kollar up det mer noggrant. 
 
§ 8 Årsmöte 2019 
De ansvariga jobbar med sina uppgifter och det mesta är klart. 
 
§ 9 Åtgärdslista 
Har blivit genomgången. 
 
§ 10 Övriga frågor 
Ungdomsgruppens samarbete med Södra och Västra. Mats har pratat med respektive 
ordförande angående ungdoms kickoffen i Jönköping 2019. Vi godkänner att detta 
genomförs, det gör även Södra och Västra. Vi kommer jobba med bidrag för att finansiera 
detta på bästa sätt. 
 
Licensuppklassning på Erika Hellqvist, Wäxjö MS och Thomas Livbom, Wäxjö MS. Båda 
godkändes. 
 
DM regler 2019, Rally. Godkändes. 
 
Tillståndsavgifterna 2019 beslutades. 
 
Medlemsavgifterna och budgetförslag för 2019 godkändes. Det tas med i 
verksamhetsberättelsen. 
 
Telefonmöte 2019-01-17 Motion + proposition från SBF. 
Motion angående den nya pålagan avseende trafikförsäkring för utlandsregistrerade bilar.  
Föreslås av styrelsen att bifallas. 
 
Proposition 1 – Distriktsindelning. 
Förändring av Svenska Bilsportsförbundets distriktsindelning. 
Föreslås av styrelsen att bifallas. 
 
§ 11 Nästa möte 
Är den 8 februari i Vrigstad. 
 
§ 12 Mötets avslutande 
Roger tackade för visat intresse, avslutade mötet. 
 

 
 
Vid protokollet Justeras 

Lina Leandersson  Roger Engström 
 


