
PROTOKOLL  4 / 2021
Digitalt 2021-02-04

Närvarande Mats Bergman
Christer Landén
Ann-Marie Nottemark
Beatrice Ågren Karlsson
Lina Leandersson
David Lindström
Ann Johansson

§ 20 Mötets öppnande.
§ 21 Godkännande av dagordning.
§ 22 Föregående mötesprotokoll.
§ 23 Information om.

a) SBF
b) DOG
c) Extra Rådsmöte, hur ta in föreningarnas åsikter?

§ 24 Årsmöte 2021.
a) Genomförande.
b) Vem framför vår syn på motioner och propositioner.

§ 25 Övriga frågor.
a) Corona.
b) SM rally i höst.

§ 26 Nästa möte.
§ 27 Mötets avslutande.

§ 20 Mötets öppnande.
Mötesordförande Mats Bergman hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 21 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

§ 22 Föregående protokoll.
Föregående möte protokoll justeras på §11 b, ska vara distrikt istället för klubbar, men är inte 
underskrivet då detta var ett digitalt möte. 



§ 23 Information om. 
a) SBF.

Mats informerar om förbundsstyrelsen. 
b) DOG.

Mats informerar om DOG-gruppen, Stockholms BF meddelar att man lämnar DOG-
gruppen.

c) Extra rådsmöte.
Bordläggs till nästa styrelsemöte.

§ 24 Årsmöte 2021.
a) Genomförande.

Vi gick igenom utförandet av årsmötet som kommer vara digitalt.
b) Vem framför vår syn på motioner och propositioner.

Mats och Christer går igenom motioner och propositionerna.

§ 25 Övriga frågor.
a) Corona

Vi gick igenom Västra BF skrivelse om att alla tävlingar under första halvåret är inställda pga.
Covid-19, Smålands BF ställer sig bakom detta och lägger en egen skrivelse på hemsidan.

b) SM rally i höst
SM rallyt i Småland är flyttat till hösten, där Sydsvenska rallyt och Skilling 500, kommer att 
arrangeras på datum där andra klubbar i Småland har tävling, det har kommit upp frågan om 
detta. SM tävlingar har företräde framför distriktstävlingar, i dessa rådande tider.

Ann Johansson tackar för tiden hon har varit i styrelsen.

David har varit med på rallyts SGA möte, där det beslutades att man ska ha möte varannan 
månad framöver.

Beatrice Ågren Karlsson har fått frågan om träning. Träning är tillåtet om det sker utomhus.

§ 26 Nästa möte.
Söndag den 7/2 kl. 18,30 Digitalt.

§ 27 Mötets avslutande.
Mats tackar för mötet och avslutar det.

Vid protokollet Justeras

Ann-Marie Nottemark Mats Bergman, tf. ordf.


