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§ 13 Mötets öppnande
Mötesordförande 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 rapport
Christer lämnade rapport.

§ 17 Regionindelningen



Genomgång inför årsmötet.

§ 18 Övriga rapporter

Christer- Sedvanligt kansliarbete, varit mycket med årsmötet. Var på bilsportsgalan.

David- Utskottsarbete, förarmöte med Växjö MS, möte med E-cupen i Norrahammar. 

Mats- Var på Förar-Arrangör-Domar möte i rally, telefonmöte med sydsvenska rallyt.

Lina- Arbetat med Årsmötet.

Roger-Var på bilsportsgalan. Där man som distriktsordförande var kallad till ett möte med 
förbundsstyrelsen, haft möte med regelgruppen.

§ 19 Förbundsmöte 2020

Mötet är den 26/april i Upplands Väsby, Mats informerar att han inte kan åka, David går in på hans plats.

§ 20 Skrivelser

Vi har fått en fråga från Bygg hemma, om man får annonsera på vår hemsida mot en kostnad, Christer 
kontaktar dom.

Cupreglerna för Folkrace godkändes.

§ 21 Åtgärdslistan 

Åtgärdslistan gicks igenom, David tar kontakt med Södra BF angående bidragsansökan till ungdomarna.

§ 22 Årsmöte 2020

Allt är klart inför årsmötet och prisutdelning.

§ 23 Övriga frågor 

Torgny Nilsson uppklassning godkändes i karting. 

Mats har en fråga angående telefonmöten från rally kommittén, Christer informerar att det finns ett 
telefonnummer som man kan använda för upp till 5 st deltagare, Mats erhöll numret, skulle dom vara fler 
än 5 st så kontaktar dom Christer.

Christer tittar på att köpa in headset till styrelsen, inför kommande telefon samt digitala möten.

§ 24 Nästa möte

Lördag den 8/2 kl 16,30.

§ 25 Mötets avslutande

Roger tackade, och avslutade mötet.



Vid protokollet Justeras

Ann-Marie Nottemark Roger Engström, ordf


