
 

 

 
 
 
 
 
 
 
    

PROTOKOLL  4/2014 

fört vid styrelsemöte 2014-03-20 
 
Närvarande  Roger Engström 

Karin Leandersson 

David Lindström 

Christer Landén 

Peter Dahl 

Thore Lax 

Lina Leandersson 
SGA 
Förhinder 

Torsten Cordes 
Linda Söderström 
 

 
§ 33  Mötets öppnande 
§ 34  Godkännande av dagordning 
§ 35  Föregående mötes protokoll 
§ 36  Ekonomiska rapporter 
§ 37  Övriga rapporter 
§ 38  Skrivelser 
§ 39  Åtgärdslistan 
§ 40  Övriga frågor 
§ 41  Nästa möte  
§ 42  Mötets avslutande 
 
 
§ 33 Mötets öppnande 
Ordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 34 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 35 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll nr 2 och 3 godkändes och skrevs under. 
  
§ 36 Ekonomiska rapporter 
Christer lämnade rapport. 
 
§ 37 Övriga rapporter 
Roger har haft ett (1) telefonmöte med DOG-gruppen. 
David har varit i Stockholm på säkerhetsrådgivningsträff. Det kommer bli en säkerhetsgrupp 
som ska ta fram lite info, angående säkerheten. 
David har även varit på Rallysportcupen och energicupen. Var med på Rallykommitténs tele-
fonmöte. 
Thore har haft kontakt med SGA:erna han är fadder för. 
Christer har varit på Laganland utanför Ljungby i samband med att Kartingen hade kurs där 
för tekniker och tävlingsledning. 
Lina har varit i kontakt med Daniel Nordenberg från Husqvarna, han är intresserad av att vara 
med i ungdomsgruppen. 
Övriga i styrelsen har inte haft något inplanerat. 



 

 

 
§ 38 Skrivelser 
Christer redovisade inkomna skrivelser. 
 
§ 39 Åtgärdslistan 
Har blivit genomgången. 
 
§ 40 Övriga frågor 
Torsten Cordes från Kalvsvik är ny SGA för Bil-O. 
Han berättade att han fått förfrågan om att göra en gemensam serie med Danmark. 
Utbildningsmaterialet för Bil-O ska redigeras. Behövs det en tekniker i Bil-O? 
Till hösten är planen att han ska åka ut till gymnasier och informera om Bil-O.. 
 
Det kommer att länkas från vår hemsida till SBF för att få de aktuella mailadresserna till  
klubbarna. Med denna åtgärd behövs ingen bevakning mer. 
 
DM-reglerna Karting har en liten ändring angående antal tävlingar. 
Godkändes. 
 
Ungdomsutbildningar: 
Upplägget för ungdomarnas utbildning i klubbarna måste planeras nu för att komma igång. 
Pengar kommer att användas från tävlingsbötesfonden till utbildningarna som ungdomarna i 
Smålands BF håller. 
 
Distriktsutbildningar: 
Med anledning av diskussioner om godkända utbildningar redogjorde Christer vad som gäller 
för steg 3 och 4 kurser. 
För en godkänd steg 3 kurs krävs 8 timmars studietid under 1 dag. 
För steg 4 kurs krävs 16 timmars studietid under 2 dagar. 
Steg 3 och 4 kurs bedrivs vid en centralkurs. 
 
§ 41 Nästa möte 
Nästa möte den 22 april i Vrigstad kl.18.00. OBS!!! Tisdag. 
 
§ 42 Mötets avslutande 
Roger tackade för visat intresse, avslutade mötet. 
 
 

 
 
Vid protokollet Justeras 

Karin Leandersson  Roger Engström 
 


