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                                                        Styrelsemöte  02/08 
                                        Smålands Bilsportförbund 2008-02-15 
 
 
Närvarande:  Ann Johansson (A.J) 
  Madeleine Jakobsson (M.J) 
  Christer Landen (C.L) 
  Per Ottosson (P.O) 
 
Ej närvarande: Sven-Inge Brååheden (S.B), Kian Andersson (K.A) och  
                        Connye Grönlund (C.G) 

 
 

§ 14.  Mötets öppnande. 
 

Ordförande Ann hälsade alla välkomna till Huskvarna.  
 
§ 15.  Föredragningslista. 
 
 Föredragningslistan upprättades och godkändes. 
   
§ 16.  Föregående protokoll. 
 
 A / Föregående protokoll godkändes inte utan kommer att signerades under 

nästkommande möte, då en ändring kommer att göras. 
 
 B / Åtgärdslistan var tom och de fanns inget att rapportera. 
  
§ 17.  Ekonomisk rapport. 
 
 C.L redovisade den ekonomiska delen och det finns inget att klaga på ekonomin 

ser bra ut. Mer rapporter kommer under årsmötet. 
  
§ 18.  Övriga rapporter. 

 
 P.O Informerade om SSR. 
 
 C.L Har haft mycket kontakter med Jönköpings motorklubb ang vårt årsmöte. 
 
 A.J Har varit på ordförande konferens i Stockholm. 

 
§ 19.  Ankomna skrivelser: 
   
 Det har inkommit en del skrivelser dessa är besvarade.  
  
§ 20.  Avgivna skrivelser:  
  
 De inkomna breven som har skall besvaras är besvarade. Så även de mail som 

inkommit till kansliet. Mötet avslutas för kvällen och återupptas 2008-02-16 
klockan 10:00. 

 
                   Mötet återupptas. Kurt Ågren, Birgitta Erlandsson och Sven Cezar välkomnas 

välkomna till detta möte. 
   
§ 21.  Bestraffningsärenden: 
 
 Inga inkomna. 
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§ 22.  Licensärenden: 
  
 Inget inkommet. 
 
§ 23.  Incidentrapporter: 
 
 Inga inkomna. 
 
§ 24. IT: 

 
Allt fungerar som de ska. Fungerar mycket bra, snabb respons. 
 

§ 25.  Övrigt:  
 
 DM-reglerna -08 för rallycross, rally och karting godkändes 
 
 Per Ottosson kommer att rapportera till oss från SSR.  
 
 Hultsfreds Mk är invalda i Svenska Bilsportförbundet. Klubben har sammanlagt 

28 medlemmar i dagsläget. Deras huvudsport är dragracing och virtuell bilsport. 
  
 Västra BF har påpekat att det inte finns någon summa för bötesbelopp ang 

privatperson. Detta tillägg kom så sent, att det inte gick att få med i 
verksamhetsberättelsen tillsammans med stadgeändringarna som SBF vill ha 
beslut om. Styrelsen ställer sig dock positiv till ändringen. 

 
 Per Ottosson kommer att närvara på Smålands idrottsförbunds distrikt årsmöte. I 

stället för Christer Landén. Eftersom han är på förslag till att vara delegat vid 
SBF´s rådsmöte. 

 
 Ann redvisar lite information från ordförande konferensen, har fått lite 

minnesanteckningar därifrån.  
 
 Det har kommit en skrivelse till oss ang bilsport, ledarskap samt utveckling av vår 

organisations verksamhet. Vi kommer att besvara denna och meddela att vi har 
tagit del av denna skrivelse och ställer oss bakom detta. 

 
 Valberedningen lämnar information om de förslag till olika val och övriga 

uppdrag. Olle Westerlunds kanna kommer att delas ut av Birgitta Erlandsson då 
ingen av de ordinarie utdelarna kunde närvara under själva prisutdelningen. 

 
 Det har börjat en ny gren inom sporten ang att man kör långlopp, det är Uppland, 

Stockholm och Östergötland som kör enligt detta redan nu. Man skall där ha 
registrerade fordon och de får inte vara några 2:or på denna. Trafikförsäkrad bil 
måste man ha. Men vi vill ta del av reglementet innan vi kommer att godkänna 
eller underkänna denna gren. 

 
§ 26.  Mötet avslutas: 
 
 Ann tackar för visat intresse. Nästa möte kommer att förläggas under 

nästkommande månad. Datum är inte bestämt vid mötets avslut. 
 
 
………………………………………….             ………………………………………………… 
Ordförande/ Ann Johansson                           Sekreterare/ Madeleine Jakobsson. 


