PROTOKOLL 4/2012
fört vid styrelsemöte 2012-03-22
Närvarande

Förhinder

§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42
§ 43

Connye Grönlund
Christer Landén
Karin Leandersson
Peter Dahl
David Lindström
Thore Lax
Roger Engström

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

§ 33 Mötets öppnande
Ordförande Connye Grönlund hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 34 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 35 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes men kunde ej undertecknas då vice ordförande ej var
närvarande.
§ 36 Ekonomiska rapporter
Christer lämnade rapport.
§ 37 Övriga rapporter
David och Thore har varit på prisutdelningen för Bilsport Cup i Karlskrona.
Christer har varit på Laganland och pratat med kartingfunktionärerna under deras kurs.
Var även på vår egen kurs i Vrigstad och pratade om bl.a onlinebokning.
Connye har haft mycket telefonmöten med övriga distriktsordföranden.
Övriga i styrelsen har inte haft något inplanerat.

§ 38 Skrivelser
Christer redovisade inkomna skrivelser.
§ 39 Åtgärdslistan
Har blivit genomgången.
§ 40 Förbundsmöte
Connye, Christer och Thore åker till förbundsmötet i Luleå.
Lina Leandersson, Kalmar och Linda Söderström, Växjö följer med som ungdomsrepresentanter.
§ 41 Övriga frågor
Ansökan från Angelica LindbladVimmerby MS om uppklassning till A-licens tävlingsledning
rally. Ansökan avslogs för att det inte fanns tillräckliga meriter.
Valberedningen i Smålandsidrotten önskar förslag till 2 poster.
Smålandscupens reglemente i folkrace godkändes.
Fråga från SBF:s Hanna Sandberg om det finns utbildningsmaterial som dom kan få ta del
av.
Våra 9st Vipkort fördelades enligt följande för 2012: David, Peter, Roger och Karin från styrelsen. Sara, Andreas, P-O, Jocke och Frankie får också ett var.
Nästa årsmöte blir den 16 februari 2013 i Vrigstad, reservdatum blir den 23 februari.
Årsmötet för nästa år har vi börjat fundera på hur vi vill att det ska se ut.
Arrangörer i folkrace har stora problem att få fram funktionärer till säkerhetschefer då det
idag krävs lägst B-licens.
Regeln för att få behålla din A-licens och ta uppdrag har skärpts. Nu krävs att du går en steg
4-utbildning vart tredje år.
§ 42 Nästa möte
Nästa möte den 19/4 kl. 18.00 i Vrigstad.
§ 43 Mötets avslutande
Connye tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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