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                                                        Styrelsemöte  05/08 
                                        Smålands Bilsportförbund 2008-04-16 
 
 
Närvarande:    Ann Johansson (A.J) 
  Madeleine Jakobsson (M.J) 
  Christer Landén (C.L) 
  Roger Engström (R.E) 
  Kian Andersson (K.A) 
  Connye Grönlund (C.G) från och med § 55. 
 
Frånvarande:  David Lindström (D.L). 
  

 
§ 50.  Mötets öppnande. 
 

Ordförande Ann hälsade alla välkomna till Vrigstad.  
 
§ 51.  Föredragningslista. 
 
 Föredragningslistan upprättades och godkändes. 
   
§ 52.  Föregående protokoll. 
 
 A / Protokoll nr 04 godkändes och undertecknades. 
 
 B / Åtgärdslistan genomgången och utredd. 
  
§ 53.  Ekonomisk rapport. 
 
 C.L  Redovisade den ekonomiska delen och det finns inget att klaga på 

ekonomin ser bra ut.  
  
§ 54.  Övriga rapporter. 

 
 M.J     Delegat på SBF´s årsmöte. 
 
 A.J Delegat på SBF´s årsmöte. 
 
 C.L Delegat på SBF´s årsmöte. 

 
§ 55.  Ankomna skrivelser: 
   
 Det har inkommit en del skrivelser dessa är besvarade.  
  
§ 56.  Avgivna skrivelser:  
  
 De inkomna breven som har skall besvaras är besvarade. Så även de mail som 

inkommit till kansliet.  
 
§ 57.  Övrigt:  
 
 Licensuppklassningar 
 Följande ansökningar om uppklassning TL-A godkändes  
 Mats Gunnarsson Gullabo  
 Peter Sjögren Jönköping  
 Kjell-Åke Jönsson Växjö   
 En ansökan återsändes eftersom en del meriter inte godkändes.  
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                   I samband med SBF:s årsmöte utdelades för första gången en trafikbudkavle i 

form av en handmålad skäktkniv, denna har tillkommit efter en bussolycka med 
ett bandylag ungdomar på väg till match, en olycka med dödlig utgång. 

 
Till minne av händelsen har man tagit fram ett antal, vackert dekorerade 
skäktknivar som ska gå som en budkavel över landet fram till år 2015. Därefter 
ska de återbördas vid en stor ceremoni i Ovanåkers kyrka där allt en gång 
började. 

 
Skäktkniven delas ut till föreningar som på ett eller annat sätt bidrar till ökad 
säkerhet i trafiken, Smålands BF var först ut med denna utmärkelse, något vi kan 
vara stolta över. 

 
Till nästa år ska Smålands BF utse efterträdaren av denna budkavel för 2009. 
Beslutades att lägga in foto på hemsidan så att alla kan ta del av utseendet på 
skäktkniven. 

 
 Beslutades att utse Rolf Linde Växjö som ny SGA för Bil-O.    
  
 Bilsportbörsens fri exemplaren till distriktet beslutade vi lägga ut på dem som inte 

var delegater till rådsmötet. 
 
 Nästkommande möte är i Vrigstad den 22 maj klockan 18:00. 
 
§ 58.  Mötet avslutas: 
   
 Ann tackar för visat intresse. 
 
 
                   ………………………………..                           ……………………………………… 
                   Ordförande/ Ann Johansson                           Sekreterare/ Madeleine Jakobsson. 


