
 

 

PROTOKOLL  2/2017 
fört vid styrelsemöte i Vrigstad 2017-02-17 
 
Närvarande  Roger Engström 

Karin Leandersson 

David Lindström 

Christer Landén 

Lina Leandersson 

Peter Dahl 
 

 
 
 
 
 
 
    

Förhinder 
 

Thore Lax 

 
§ 12  Mötets öppnande 
§ 13  Godkännande av dagordning 
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§ 16  Övriga rapporter 
§ 17  Skrivelser 
§ 18  Åtgärdslistan 
§ 19  Årsmötet 
§ 20  Övriga frågor 
§ 21  Nästa möte  
§ 22  Mötets avslutande 
 
 
§ 12 Mötets öppnande 
Mötets ordförande Roger hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 13 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 

§ 14 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under. 
  
§ 15 Ekonomiska rapporter 
Christer lämnade rapport. 
 
§ 16 Övriga rapporter 
Roger har haft telefonmöte med DOG-gruppen och Utbildningsgruppen. 
Haft ett möte med kommunpolitiker i Älmhults kommun tillsammans med Anders Martinsson 
samt Thomas Jansson från SBF:s kansli angående Millebygden. 
Möte med arbetsgruppen för nya RX-serien. 
David har varit på förarmöte inom Rally. 
Var på Bilsportsgalan i Stockholm. 
Peter har varit i Ljungby för att ge lite tips och råd angående nybyggnation av folkracebana. 
Christer har varit på Bilsportsgalan i Stockholm. 
 
§ 17 Skrivelser 



 

 

Christer redovisade inkomna skrivelser. 
 
§ 18 Åtgärdslistan 
Har blivit genomgången. 
 
§ 19 Årsmötet 
Sista förberedelserna inför morgondagen.  
 
§ 20 Övriga frågor 
Namn på ansvarig inom ungdomsgruppen och miljökommittén ändras från SGA till  
ordförande. 
 
Avrapportering angående ärendet Millebygden. 
 
Avrapportering angående Bilcross. 
 
I motionen angående tävlingstillstånd har det kommit nya uppgifter från SBF angående 
hanteringen, vilket innebär problem i LOTS. 
Styrelsen ändrar sitt tidigare beslut från bifalles till avslås. 
Motionen avslås med hänvisning till tekniska problem som uppstår i LOTS. 
Vi förslår istället att SBF kompletterar LOTS-systemet med en sign-off  ruta för godkännande 
av berörda distrikt. 
Avgift, ansökan sker enligt tidigare. 
 
Ny ledamot i Folkracekommittén är Josefin Fredriksson, Skruv. Adjungerad tekniker är 
Joakim Persson, Vimmerby. 
 
Smålandscupsreglementet för Folkrace är klara. Godkändes. 
 
DM-reglerna för Karting är klara. Godkändes. 
 
§ 21 Nästa möte. 
Nästa möte är direkt efter årsmötet i Vrigstad 18 februari. 
 
§ 22 Mötets avslutande 
Roger tackade för visat intresse, avslutade mötet. 
 

 

 
 
Vid protokollet Justeras 

Karin Leandersson  Roger Engström 
 


