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                                                       Styrelsemöte  05/07 
                                        Smålands Bilsportförbund 2007-04-12 
 
Närvarande:    Ann Johansson (A.J) 
  Madeleine Jakobsson (M.J) 
  Christer Landen (C.L)    
  Sven-Inge Brååheden (S.B)   
  Connye Grönlund (C.G) 
 
Anmält förhinder: Per Ottosson (P.O), Kian Andersson (K.A) 

 
§ 51.  Mötets öppnande. 
 

Ordförande Ann Johansson hälsade alla välkomna till Vrigstad.  
 
§ 52.  Föredragningslista. 
 
 Föredragningslistan upprättades och godkändes. 
   
§ 53.  Föregående protokoll. 
 
 A/ Protokoll nr: 4 godkändes och undertecknades. 
 
 B / Åtgärdslistan gick vi igenom och tog beslut på följande: 
 

- Tävlingsansökan för lokal tävling får ej göras tidigare än max 2 månader 
innan tänkt tävlingsdatum. 

 
- Lokal tävling max 3 klubbar / max 40 startande. 
 
- Med hänvisning av § 48 04/07 beslutar styrelsen att ej tillåta forum på vår 

hemsida. C.G reserverar sig mot beslutet. 
 
§ 54.  Ekonomisk rapport. 
 
 C.L redovisar kontoutdrag och transaktioner för föregående månad. Det ser bra 

ut.  
   
§ 55.  Övriga rapporter. 

 
 C.L Har haft hand om kansliet och haft lite uppdrag vad det gäller SSR. 
 
 A.J Har varit och presenterat sig för folkrace och rally kursdeltagare då det var 

utbildning i Vrigstad. 
 
 S.B  Varit på miljökonferens.   
 
 C.G Slutfört förarutbildningen som han har haft på gymnasiet i Anderstorp. 
 

§ 56.  Ankomna skrivelser: 
   
 Folkrace och racing stämplar – dessa två utskott är de enda som kräver att det 

finns stämplar när de är ute och utbildar. De andra utskotten har inte några krav 
på detta och därför så brukas det inte i övriga utskott.  

 
 Det måste finnas en styck träningsförsäkring för varje anläggning/bana. 
 

Det kommer att göras  en miljölänk på vår hemsida som kommer att ankras med 
SBF samt att allt som har miljön att göra skall hamna under en och samma flik. 
Underlättar när man skall lägga eller hämta information. 
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§ 57.  Avgivna skrivelser:  
  
 Har sänt något samt skickat ett par mail samt svarat på de brev och förfrågningar 

som inkommit till kansliet.  
 
§ 58.  Bestraffningsärenden: 
 
 Inget inkommit. 
 
§ 59.  Licensärenden: 
  
 Bonne Ganeholt – Emådalens MK uppklassning från B till A-licens.  
  Godkändes ej då meriterna var fel. SSR är en tävling. Får ansöka när rätt meriter 

finnes. 
 
§ 60.  Incidentrapporter: 
 
 Inga inkomna. 
 
§ 61. IT: 
 

Fungerar perfekt, snabb respons/hantering.  
 

§ 62.  Övrigt:  
 
 Beslut: Vi godkände Målilla MK Bilklubb (tidigare Målilla motorklubb) ansökan 

om inträde i SBF. 
  
 OBS! Tävlingsbokning inför 2008 skall vara inne på BS Online senast den 1 maj. 
 
 Beslut: Vi beslöt att vi endast skulle ha två styck i styrelsen som hade access till 

att ändra i SBF:s Bilsport Online, valet blev A.J samt C.L. Vi valde även att ge 
dessa access till vår egen hemsida.  

. 
 Miljö: Det kommer att sändas ut brev till samtliga miljöansvariga i alla klubbar 

ang miljöcertifiering. 
 
§ 63.  Mötet avslutas: 
 
 Nästkommande möte kommer att hållas i Vrigstad torsdagen den 10 maj – 2007. 
   
 
 
 
 
………………………………………….             ………………………………………………… 
Ordförande/ Ann Johansson                               Sekreterare/ Madeleine Jakobsson. 


