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§ 34 Mötets öppnande 
Mötets ordförande, Mats Bergman,  hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 
 
§ 35 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 36 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under. 
  
§ 37 Ekonomiska rapporter 
Christer lämnade rapport. 
 
§ 38 Information från SBF, DOG m.m 
Motionen i Rally, angående utländska bilar, har kommit till RY utskottet som undersökt detta 
vidare och finner att det inte finns något försäkringsbolag som klarar av att försäkra tredje part 
till den summan. 
 
Anmälan till Svenska bilsportförbundets årsmöte är öppen till 1 april, Christer anmäler Roger, 
Lina, David och Christer till den helgen. 



 

 

 
FR utskottet ger inga svar på frågor angående regelverket eller annat som rör sportgrenen med 
anledning av den eventuella sammanslagningen av ”grussporter”. Roger tar upp frågan med 
DOG och Förbundsstyrelsen. 
 
§ 39 Regionsindelning 
Det har varit ett extra möte med DOG gruppen, inkl. alla vice ordföranden i distrikten, 
angående regionsindelningen och den proposition SBF sände ut och hur det kan tas vidare. 
Man har tagit fram ett förslag med omformulerad text som man kan besluta om vid årsmötet i 
april. Och vi ställer oss bakom detta förslag i styrelsen.  
 
§ 40 Ungdomskick-off 
Det har kommit upp att Idrottslyftet ger endast bidrag för föreläsaren under helgen. Vilket 
innebär att distrikten (Södra, Småland och Västra) själva får stå för en större kostnad än tänkt. 
Mats har pratat med de två övriga distrikten och de är enade om att det vore förödande att 
ställa in denna ungdomssatsning med 60 anmälda ungdomar. Vi och ungdomsgruppen lär oss 
av detta och kommer att göra annorlunda i framtiden när vi planerar och söker bidrag till 
annat tillfälle och/eller sportgren. Maria och Lina gör en återkoppling med Frida efter avslutat 
evenemang.  
 
§ 41 Övriga rapporter 
Roger har haft telefonmöte med DOG gruppen. 
 
Christer har utöver kansliarbetet varit på Smålandsidrottens årsforum. 
 
Mats har varit med på telefonmöte med DOG gruppen. 
 
Ann-Marie har varit på E-cupens årsmöte. 
 
David var involverad i E-cupens årsmöte. Han har varit på prisutdelningen i Bilsport rally-cup 
och även vid Rallys kurshelg i Vrigstad. Det var stor uppslutning av funktionärer, mycket 
roligt att se. 
 
Övriga i styrelsen har inte haft några uppdrag för distriktet. 
 
§ 42 Skrivelser 
Christer redovisade inkomna skrivelser. 
 
I FS protokoll 01 är det utlovat ett utskick med information angående ändrade resekostnader 
för distrikten, men det har inte synts till något utskick. 
 
§ 43 Åtgärdslistan 
Har blivit genomgången. 
 
§ 44 Årsmöte 2019 (utvärdering) – 2020 (grovplanering) 
Generellt sett är vi mycket nöjda med årsmöteshelgen. Dock väldigt tråkigt att så många 
människor lämnar festplatsen så tidigt. 
 
§ 45 Övriga frågor 
Stor eloge till Rally för deras väl genomförda kurshelg i Vrigstad med mycket funktionärer på 
plats och bra upplägg på utbildningen. 
 
Ungdomsgruppen ska hjälpa till i SBF´s monter på Elmia efter önskemål från SBF. 



 

 

 
DM-regler i Radiostyrd bilsport godkändes. 
Smålandscupens, FR, regler godkändes med förbehåll om att ändra årtalen i § 14. 
 
Förslag från Valberedningen: SGA till Rallycross – Tom Nilsson, Vimmerby. 
 
Skrivelse angående Bil-O. Turbulent mellan Bil-O utskottet och Smålands funktionärer. 
 
Utbildningar – FR/RY sammanslagning? Det är dåligt med deltagare på folkracesidan och det 
är vissa funktionärer som behöver gå båda sportgrenarnas kurser. 
 
Säkerhetsrådgivarkurs – Ann Johansson åker på den. 
 
Smålandscupen FR får använda klassen MIX i sina cupregler. 
 
Kenneth Ericson är godkänd distriktsdomare i dragracing. 
 
§ 46 Nästa möte 
6 april i Stockholm. 
 
§ 47 Mötets avslutande 
 Mats tackade för visat intresse, avslutade mötet. 
 
 

 
 
Vid protokollet Justeras 

Lina Leandersson  Mats Bergman 
 


