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§ 43 Mötets öppnande 
Mötets ordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 

 
§ 44 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 

§ 45 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under. 
  
§ 46 Ekonomiska rapporter 
Christer lämnade rapport. Vi följer budget. 
 
§ 47 Övriga rapporter 
David deltog på Elmiamässan som utställare och ambassadör. Det var mycket folk som 
besökte arrangemanget. 
Han var även på kursen för rallyfunktionärer och pratade om säkerhet i Vrigstad. 
Peter, Karin och Lina var på kursen för folkracefunktionärer i Vrigstad. 
Roger har haft ett (1) telefonmöte och ett (1) möte med DOG-gruppen. 
 
§ 48 Skrivelser 
Christer redovisade inkomna skrivelser. Såsom protokoll o.dyl. 
 
 



 

 

§ 49 Åtgärdslistan 
Har blivit genomgången.  
 

§ 50 Övriga frågor 
DM-reglerna för karting är inkomna. 
Godkändes. 
Ansökan från Viktor Karlsson, Nybro till funktionärslicens A. 
Godkändes. 
Hur gör vi för att ungdomarna ska bli lyssnade på när dom jobbar i distrikten? 
Ex. vid planering av tävling, vid tävlingar och sitt arbete i styrelserna. 
Det finns mycket bra idéer och kunnande i våra ungdomar. Alla måste hjälpas åt för att lyfta 
fram dom och lyssna på dom. 
Det finns inget material för funktionärsutbildning på klubbnivå.  
Det skulle vara till stor hjälp, så klubbarna lättare skulle kunna utbilda fler funktionärer. 
 
§ 51 Nästa möte. 
Nästa möte blir den 21 maj i Vrigstad. 
SGA:er och valberedning ska bjudas in. 
 
§ 52 Mötets avslutande 
Roger tackade för visat intresse, avslutade mötet. 

 

 

 
 
Vid protokollet Justeras 

Karin Leandersson  Roger Engström 
 


