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                                                       Styrelsemöte  02/07 
                                        Smålands Bilsportförbund 2007-02-16-17 
 
Närvarande:    Ann Johansson (A.J) 
  Madeleine Jakobsson (M.J) 
  Christer Landen (C.L)    
  Thomas Jansson (T.J) 
  Per Ottosson (P.O) 
  Connye Grönlund (C.G) 
 
Sven-Inge Brååheden (S.B) Deltar från § 19 
  

 
§ 14.  Mötets öppnande. 
 

Ordförande Ann Johansson hälsade alla välkomna till Eksjö.  
 
§ 15.  Föredragningslista. 
 
 Föredragningslistan upprättades och godkändes. 
   
§ 16.  Föregående protokoll. 
 
 Vi kunde inte underteckna det förra protokollet under kvällen då sekreteraren 

hade skrivit en rad fel, men i övrigt godkändes protokollet och det kommer att 
läggas ut på hemsidan när denna ändring är gjord. 

 
 B / Åtgärdslistan bordlägger vi till nästkommande ordinarie möte.  
 
§ 17.  Ekonomisk rapport. 
 
 C.L redovisar kontoutdrag och transaktioner för föregående månad. Det har inte 

hänt så mycket sedan föregående möte.  
   
§ 18.  Övriga rapporter. 

 
 C.L Har haft hand om allt som har med årsmötet – 2007 att göra. Och det är 

ganska många bitar som skall falla på rätt plats. 
 
 A.J Varit på distriktsordförandekonferens.  
   
 P.O Telefonmöte – Integrering. Informerats om ungdomsledarutbildning – 

Smålands Idrott, har inte någon kursledare ännu.  
 

§ 19.  Ankomna skrivelser: 
   
 En del inkomna, behandlade och arkiverade av kanslisten.  
 Efter denna punkt så avbröt vi för dagen. 
 
 Mötet återupptas 2007-02-17 klockan 10:00. 
 
 Det tillkommer nu ett par personer till detta möte: Jan Ragnarsson – juridiska 

samt Sven Cesar - valberedningen. 
 
§ 20.  Avgivna skrivelser:  
  
 Har sänt något samt skickat ett par mail samt svarat på de brev och förfrågningar 

som inkommit till kansliet.    
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§ 21.  Bestraffningsärenden: 
 
 Inget inkommit. 
 
§ 22.  Licensärenden: 
  
 Inget inkommit. 
 
§ 23.  Incidentrapporter: 
 
 Inga inkomna. 
 
§ 24. IT: 
 

Fungerar perfekt, snabb respons/hantering. Hemsidan skall uppdateras, det 
kommer att läggas ut befattningsbeskrivningen, foto på styrelsen ( då många 
känner igen ansiktet men inte till namnet), det skall läggas till en flik med miljö 
och denna kanske skall leda direkt till SBF´s hemsida. Men det är en sak som vi 
skall prata med webmastern om vilket som blir bäst. 
 

§ 25.  Övrigt:  
   
 Vi kommer från och med detta möte vara lite mer klara om när vi tar beslut. Det 

skall klart och tydligt stå: Beslut – Och vad vi beslutat. 
  
 Det har kommit in önskemål om juridisk kurs för bland annat Folkrace, Rally, 

önskemålet är under hösten 2007. Vi måste först och främst ta fram ett bra 
datum som inte krockar med något annat viktigt inom de olika sportgrenarna. 

 Beslut: Kurs kommer att genomföras men datum ej fastställt. 
 
 En steg 3-4 kurs skall innehålla minst 1 timmes juridik och detta kommer att 

genomföras redan under vårkursen 2007. 
 
 Vi kollar igenom fadderlistan för att fundera på, om det går att göra några byten.  
 
§ 26.  Mötet avslutas: 
 
 Nästkommande möte kommer att hållas i Eksjö efter årsmötet. 
   
 
 
 
 
………………………………………….             ………………………………………………… 
Ordförande/ Ann Johansson                               Sekreterare/ Madeleine Jakobsson. 


