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§ 29 Mötets öppnande 
Ordförande Connye Grönlund hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 30 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 31 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under. 
 
§ 32 Ekonomisk rapport 
Christer lämnade rapport. 
Kursdeltagare betalar in sin kursavgift innan kursen eller faktureras. 
På det sättet slipper kursvärdarna hantera en massa pengar. 
 
§ 33  Övriga rapporter 
Kurshelgen den 19-20 mars kommer Rally, Folkrace och Karting att hålla kurs. 
 
Karting har haft lite svårt att få anmälda till kursen, Rally och Folkrace har tillräckligt 
deltagarantal. 
Det är länge sen Karting hade en kurs så förhoppning är att det blir fler till nästa kurstillfälle. 
 
 



 

 

David har varit på Energicupens årsmöte. 
Peter har deltagit i Folkracekommitténs möte. Annonser är sålda i cupens annonsblad. 
Roger har varit i Stockholm på distriktsordförandekonferans. 
Thore jobbar på med Elmia-mässan. 
 
75-årsjubileum- Presskitet ska laddas ner och läggas på vår hemsida.                                  
Connye hämtar 75-årsjubileumsbilen i Stockholm den 3 april. 
Alla distrikt som haft bilen har sin dekal på bilen. 
 
§ 34 Skrivelser 
Ankomna skrivelser rapporterades. 
 
§ 35 Övrigt 
Elmia- Christer har fått en skiss över det som Svenska Bilsportsförbundet och Smålands 
Bilsportsförbund förfogar över och vad som bör finnas. Redovisade det som är inne. 
Thore redovisade ute-delen och hur långt dom kommit i planeringen. 
Styrelsen ska vara representerad varje dag på Elmia. 
 
Utbildning- Hur ska vi göra för att få ungdomen att vilja utbilda sig till funktonär? 
Rally och Folkrace får i uppdrag att ta fram ett förslag. 
 
Connye har fått förhinder att närvara vid Smålandsidrottens årsmöte. Christer tar med sig en 
ersättare så att vi uppfyller vår kvot. 
 
Peter Sikström Anderstorps RC ansöker om uppklassning av funktionärslicensen till A. 
Den godkändes 
 
Älmhults Motor Klubb har anmält intresse för att ha nästa års årsmöte. Styrelsen tycker att det 
verkar bra och ber dom jobba med det. 
 
Christer tar fram ryggsäckar. Nya slipsar och scarfs behöver tas fram, de gamla har utgått. 
 
§ 36 Nästa möte 
Nästa möte 14 april i Vrigstad kl. 18.00. 
 
§ 37 Mötets avslutande 
Connye tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
 
Vid protokollet Justeras 

Karin Leandersson  Connye Grönlund 
 


