
                                               Styrelsemöte 05/09 
                            Smålands Bilsportförbund 2009-04-15 
Närvarande:  
Ann Johansson (A.J) 
Christer Landén (C.L) 
Madeleine Jakobsson (M.J) 
Connye Grönlund (C.G) 
Roger Engström (R.E) 
Kian Andersson (K.A) 
 
Frånvarande: David Lindström (D.L) 
 
§ 40. Mötets öppnande: 
 
Telefonmöte alla hälsades välkomna till mötet. 
 
§ 41. Föredragningslista: 
 
Föredragningslistan upprättades och godkändes.  
 
§ 42. Föregående protokoll: 
 
Protokoll nr 04 är inlagd på hemsidan och kommer att signeras nästkommande möte. 
 
§ 43. Ekonomisk rapport: 
 
CL Redovisade ekonomin för denna del av året. 
   
§ 44. Övriga rapporter: 
 
C.L  Rådsmöte i Stockholm. 
  
A.J  Rådsmöte Stockholm. Skäktan är överlämnad till Nedre Norra. 
 
C.G  Rådsmöte i Stockholm. Förarlicenskurs i Anderstorp. 
 
R.E  Domarmöte i Vetlanda gällande rally. 
 
K.A  Haft en diskussion angående Formel Renault med Hasse Wängstre, 
förbundskapten. 
 
§ 45. Skrivelser: 
 
Christer förmedlade de inkomna skrivelserna.  
 
SBF har bytt adress och den nya är Svenska Bilsportförbundet 
Box 705 191 27 Sollentuna. 
 
Vår motion diskuterades på styrelsemöte i SBF, det beslutades att föreslå avslag 
med hänvisning till att kansliet skall sända ut listor. 



Nässjö Mk har visat intresse för att hålla i distriktets årsmöte 2009/2010, eftersom de 
firar 80 år som klubb. Men de har nu tackat nej till att vara värdar för själva årsmötet. 
Vi söker nu åter igen någon klubb som kan vara värd för årsmötet.  
 
Ett antal mail är sända. 
 
§ 46. Övrigt: 
 
Distriktet har fått ett antal VIP legitimationer som vi kan dela ut till personer i distriktet. 
Rådsdelegaterna får denna legitimation per automatik. Beslutar att resterande 
styrelseledamöter skall få en VIP legitimation samt de sportgrensansvariga i de 
största sportgrenar.   
 
Distrikten erhåller 2 helårs prenumerationer på Bilsportsbörsen som vi tilldelar 
styrelseledamöter och de överblivande två erhåller också en tidning genom att 
distriktet betalar dessa prenumerationer.  
  
Peter Sjögren Jönköpings MK - tekniker har ansökt om A-licens och vi godkänner 
denna.  
 
§ 47. Nästa möte: 
 
Nästkommande möte kommer att vara i Ljungby den 14/5 2009 klockan 18:00. 
 
§ 48. Mötet avslutas:  
 
Ann tackar för visat intresse. 
 
……………………………….. …       …………………………………………..... 
Ordförande / Ann Johansson.          Sekreterare / Madeleine Jakobsson. 
 
 


