PROTOKOLL 02/2019
fört vid styrelsemöte i Vrigstad 20190208
Närvarande

Förhinder

Roger Engström
David Lindström
Mats Bergman
Christer Landén
Ann-Marie Nottemark
Lina Leandersson
Maria Ljung Jönsson

FB

Karin Leandersson
Ann Johansson

§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24

Mötets öppnande
Godkännande av dagordning
Föregående mötes protokoll
Ekonomiska rapporter
Distriktsindelning
Övriga rapporter
Skrivelser
Årsmöte 2019
Åtgärdslistan
Övriga frågor
Nästa möte
Mötets avslutande

§ 13 Mötets öppnande
Mötets ordförande, Roger Engström, hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§ 14 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 15 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under.
§ 16 Ekonomiska rapporter
Christer lämnade rapport.
§ 17 Distriktsindelning
Det har diskuterats mycket fram och tillbaka mellan distrikten angående propositionen från
förbundsstyrelsen.
§ 18 Övriga rapporter
Mats har varit på SSRC möte.
Ann-Marie har besökt klubbar och informerat om distriktsindelningen.

David besökte konferens syd.
Lina har jobbat med årsmötet.
Christer har också jobbat med årsmötet och det sedvanliga kansliarbetet.
Roger har haft 2 telefonmöten med DOG-gruppen, 1 fysiskt möte med förbundsstyrelsen vid
bilsportgalan och 1 telefonmöte med UTBoR.
§ 19 Skrivelser
Christer redovisade inkomna skrivelser.
§ 20 Årsmötet 2019
Vår prisutdelare Mikael Johansson har tråkigt nog drabbats av sjukdom. Mats Bergman
kommer ta hand om prisutdelningen istället.
§ 21 Åtgärdslistan
Har blivit genomgången.
§ 22 Övriga frågor
Budgetfråga. I det senaste protokollet från FS står att distrikten själva ska stå för SGA:ernas
reseskostnader. Vilket gör att vår budget inte kommer stämma. Nya riktlinjer gör att vi måste
höja vårt minusräknande.
Torbjörn Johansson, SGA RY, ställde frågan angående kostnader vid kurs, varför det skiljer
så mycket i pris mellan de olika distrikten.
RY och FR har sin funktionärskurs samma helg i Vrigstad. En del klubbar får problem med
att man kör olika sportgrenar på samma helg då man har funktionärer som är i behov av att gå
kurs i båda dessa sportgrenar.
§ 23 Nästa möte.
9 februari i Vrigstad.
§ 24 Mötets avslutande
Roger tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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