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                                                       Styrelsemöte  04/07 
                                        Smålands Bilsportförbund 2007-03-19 
 
Närvarande:    Ann Johansson (A.J) 
  Madeleine Jakobsson (M.J) 
  Christer Landen (C.L)    
  Kian Andersson (K.A) 
  Per Ottosson (P.O) 
  Connye Grönlund (C.G)  
 
Besök utav representanten Gunnar Bergman från Smålands Idrottsförbund. 
 
Anmält förhinder: Sven-Inge Brååheden (S.B)  

 
§ 38.  Mötets öppnande. 
 

Ordförande Ann Johansson hälsade alla välkomna till Vrigstad.  
 
§ 39.  Föredragningslista. 
 
 Föredragningslistan upprättades och godkändes. 
   
§ 40.  Föregående protokoll. 
 
 A/ Protokoll nr: 2 och 3 godkändes samt undertecknades. 
 
 B / Åtgärdslistan bordlägger vi till nästkommande ordinarie möte.  
 
§ 41.  Ekonomisk rapport. 
 
 C.L redovisar kontoutdrag och transaktioner för föregående månad. Det har inte 

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

 
 C.L Har haft hand om kansliet och haft lite kontakter vad det gäller SSR. 
 
 A.J Har haft lite kontakt ang SSR.  
   
 P.O Har dragit igenom sitt åtagande vad som gäller handslaget. Detta är nu 

genomfört och godkänt. Har haft lite kontakt inom integreringskommittén. 
 
 C.G Hållit i en förarkurs FR 14 deltagare varav 6 juniorer. Fått förfrågan om att 

hålla en racing kurs i Anderstorp, gymnasiet. 
 

§ 43.  Ankomna skrivelser: 
   
 En del inkomna, behandlade och arkiverade av kanslisten. SBF har ändrat i 

gemensamma reglerna G3.3, styrelsen får i uppdrag att kolla igenom detta till 
nästkommande möte för att lämna våra synpunkter. Inbjudan till 
Smålandsidrottens årsmöte i Växjö den 14/4-07 har kommit, Christer Landén 
som är utsedd har fått förhinder. Beslutades att sända Madeleine och Anders 
Jakobsson som våra representanter.   

 
§ 44.  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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§ 45.  Bestraffningsärenden: 
 
 Inget inkommit. 
 
§ 46.  Licensärenden: 
  
 Inget inkommit. 
 
§ 47.  Incidentrapporter: 
 
 Inga inkomna. 
 
§ 48. IT: 
 

Fungerar perfekt, snabb respons/hantering. Fått förslag från folkracekommittén 
om en forum sida med diskussions och kurs sida under vår officiella hemsida 
Styrelsen tycker att det är inte någon bra ide då det ofta blir mycket 
smutskastning på dessa sidor samt att det blir betydligt mer jobb med hemsidan 
vilket i längden troligtvis drabbar oss ekonomiskt. Gästboken finns ju att tillgå 
idag. 
 

§ 49.  Övrigt:  
 Distriktet har av valberedningen fått förslaget att göra omval på rådsmötet. 
 Beslutades att anta dessa förslag. Sören Johansson – 2 år, Monica Möller – 2 år, 

Pierre Eliasson – 2 år samt Kåge Schilt för en tid av 1 år ( ordförande ). 
 
 Vi har ändrat våra styrelsemötes dagar till torsdagar då vi kommer hem väldigt 

sent och då är de bara en ”jobbardag” kvar på veckan. De närmsta 
mötestillfällena blir: 12/4, 10/5 samt 14/6. Efter dessa datum kommer vi ta 
ställning till om det är mer lyckat att förlägga mötestillfällen på torsdagar i stället  
för måndagar som vi tidigare haft.  

 
 Utbildningsansvarig inom Smålands Bilsportförbund blir tillsvidare Christer 

Landén. 
 
 Vi som är faddrar skall ha kontakt med våra SGA:er för att få lite information ang 

vad som händer och sker i de olika sportgrenarna. Detta är något som vi skall 
kunna ge lite information om till nästkommande styrelsemöten, detta för att vi 
skall få lite mer insikt i de olika sportgrenarnas utveckling. 

 
§ 50.  Mötet avslutas: 
 
 Nästkommande möte kommer att hållas i Vrigstad torsdagen den 12 april – 2007. 
   
 
 
 
 
………………………………………….             ………………………………………………… 
Ordförande/ Ann Johansson                               Sekreterare/ Madeleine Jakobsson. 


