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                                                        Styrelsemöte  04/08 
                                        Smålands Bilsportförbund 2008-03-27 
 
 
Närvarande:  Ann Johansson (A.J) 
  Madeleine Jakobsson (M.J) 
  Christer Landén (C.L) 
  Roger Engström (R.E) 
  David Lindström (D.L) 
  Connye Grönlund (C.G) 
 
Inbjudna:   Per Ottosson - Under § 37-41. 
  

 
§ 37.  Mötets öppnande. 
 

Ordförande Ann hälsade alla välkomna till Vrigstad.  
 
§ 38.  Föredragningslista. 
 
 Föredragningslistan upprättades och godkändes. 
   
§ 39.  Föregående protokoll. 
 
 A / Protokoll nr 01, 02 och 03 godkändes och undertecknades. 
 
 B / Åtgärdslistan genomgången och utredd. 
  
§ 40.  Ekonomisk rapport. 
 
 C.L  Redovisade den ekonomiska delen och det finns inget att klaga på 

ekonomin ser bra ut.  
  
§ 41.  Övriga rapporter. 

 
 P.O    Informerar från SSR. Redogör angående ledarskapsutveckling – projekt.  
 
 CG. Har hållit i en folkrace kurs i Skillingaryd. Har även varit på möten med 

ARC. 
 
 A.J Har varit i Hultsfred och kollat på virtuell motorsport. Det är Hultsfreds Mk 

som har startat detta. De har köpt in 1 stol och lite tekniska prylar. Mycket 
uppskattat med många ungdomar. 

 
 C.L Har varit i Ljungby på utbildningstillfället och informerat om 

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

inkommit till kansliet.  
   
§ 44.  Bestraffningsärenden: 
 
 Inga inkomna. 
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§ 45.  Licensärenden: 
  
 3 styck inkomna. Birgitta Erlandsson Oskarshamn fick uppklassning TL A 

godkänd. 1 st återsändes då meriterna var otillräckliga och 1 styck skall 
undersökas om kursdatum stämmer. 

 
§ 46.  Incidentrapporter: 
 
 Inga inkomna. 
 
§ 47. IT: 

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

§ 48.  Övrigt:  
 
 CL skall kontakta Rolf Linde Växjö om han kan tänka sig att bli vår SGA för Bil-O. 

Då ändras också hemsidan. 
 
 C.G har blivit ombedd att leda en kurs i ARC.  
 
 Beslutades att Frankie Larsen Ljungby blir ny miljöansvarig för Småland. Frankie 

har varit med om bl.a. SSR:s miljöcertifiering.  
 
 Nästkommande möten kommer att vara 16 april och 22 maj. Tiden är ändrad på 

prov och ny tid kommer att vara kl: 18:00 istället för 18:30. 
 
§ 49.  Mötet avslutas: 
   
 Ann tackar för visat intresse. 
 
 
                   ………………………………..                           ……………………………………… 
                   Ordförande/ Ann Johansson                           Sekreterare/ Madeleine Jakobsson. 


