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§ 1 Mötets öppnande
Mötesordförande 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 av Roger.

§ 4 Ekonomiska rapport
Christer lämnade en ekonomisk rapport, 2019 års budget hade ett minus, men vi gick
med ett plusresultat.
§ 5 Regionindelningen
Telefonmöte inom styrelsen, där man gick igenom Reach Potentials arbete, där vi var
enade om att dom har gjort ett bra jobb. Det har kommit ett mejl från Göteborg där
man har skrivit två motioner, där man i princip har kopierat Reach Potentials förslag i
stadgeändringar.
Vi har lite synpunkter på hur man väljer ledarmöter och mandatperiod. Då man från
valberedningen vill ha 4 st ledarmöter på ett år. Man har haft ett DOG-möte där man
tillsamman i distrikten har diskuterat att Västra skriver en motion som distrikten står
bakom, där man har arbetat in dom ändringar vi vill ha, växelvis val på ledarmöter.
§ 6 Övriga rapporter
Christer- Arbete med årsmöte, mycket utskick till klubbarna, sedvanligt kansliarbete.
David- Utskottsarbete. Vi har ett ärende under fair race.
Mats- Telefon kontakt med Rally kommitté, telefonmöte med DOG-gruppen. Varit i
Älmhult och Hässleholm angående Sydsvenska rallycupen.
Lina- Arbetat med Årsmötet.
Ann-Marie- Gått igenom Christers USB minne, angående tävlings underlag.
Roger-Telefonmöte med DOG-gruppen, jobbat med regionsindelningen
§ 7 Skrivelser
Ny förarutbildare för racing, Mathilda Ruther, har blivit godkänd av racingutskottet.
Senaste DOG mötet var valberedningen från SBF med på, och informerade om
deras arbete.
§8 Åtgärdslistan
Christer gör en checklista på hur man går tillväga vid bidragansökningar.
§ 9 Årsmöte 2020
Årsmötet börjar bli klart, Frida jobbar vidare med bildspel.
§10 Övriga frågor
Det beslutades att Dropbox ska användas mer.
Christer har fått kursekonomin, som han informerar om, hur viktigt det är att
ansökningarna är rätt, för att kunna få bidrag.
Ann-Marie tog upp problemen med sekretariaten på tävlingar, där man har en
önskan att klubbarna har samma datasystem, för att lättare kunna låna in folk från
andra klubbar, Roger tar det vidare.
David ska på rallyträffar i Växjö, E-Cupen och konferens Syd.
Styrelsen beslutade att godkänna utbildare i Folkrace Johan Spennare som
teknikerutbildare och Leena Tidman Åberg, Lina Leandersson för tävlingsledning.
§ 11 Nästa möte
Fredag den 7/2 kl 19,00

§ 12 Mötets avslutande
Roger tackade, och avslutade mötet.
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