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§ 40 Mötets öppnande
Mötesordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 41 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 42 Föregående mötes protokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och skrevs under. 

 § 43 Ekonomiska rapport
Christer lämnade rapport, alla tävlingar och kurser är i nuläget inställda på grund av Covid-
19, detta kommer påverka vår ekonomi, vi har i dagsläget tappat ca: 15000 kr på 
tillståndsavgifter.
Christer upprättar en Excel lista på uteblivna intäkter, som tillståndsavgifter mm. 
För att hålla ned egna kostnaderna kommer närliggande möten anordnas digitalt.



§ 44 Corona Situationen
All tävlingsverksamhet och sammankomster är inställda till och med den 15/4-20.
Vi följer utvecklingen och de nya direktiv som kommer från myndigheter och förbund, 
avstämningsmöte för den uppkomna situationen är planerat i samband med nästa styrelse 
möte den 5 April. Eventuella uppdateringar av fattade beslut kommer att ske efter det.

Info, Sisu har gått ut med att, alla sammankomster med mer än 25 deltagare är inställda fram 
till 30/4-20

§ 45 Övriga rapporter
Christer- Sedvanligt kansliarbete
David- Varit i Karlskrona på Bilsport rallycups prisutdelning.
Lina- Var kursledare vid vår kurs för tävlingsledning i folkrace.

§ 46 Förbundsmöte 2020
Vi avvaktar händelseutvecklingen och väntar besked från FS huruvida detta ska genomföras 
som planerat.
Det finns en risk att årets Förbundsmöte ställs in, flyttas eller genomförs på annat sätt..

§ 47 Skrivelser
Mesta dels protokoll från FS och utskott, var och en tar del av dessa på hemsidan

§ 48 Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan gicks igenom, Vision 2025 Mats gör en presentation.
 
§ 49 Övriga frågor 
Oscar Almqvist från Nye har tillträtt som ny SGA Rally, Oskar var inbjuden och närvarade på
mötet. 
Vi lägger ut den nya arbetsbeskrivningen för alla SGA samt nya Vision 2025.
Det har inkommit mycket bra feedback från årsmötet som var uppskattat av de närvarande. 
En synpunkt att ta vara på är det behövs bättre ljus vid scenen till nästa år för att underlätta 
fotografering. 
Vi var 213 st anmälda till prisutdelningen, vilken var mycket bra arrangerad och med två 
uppskattade och duktiga prisutdelare, Micke Johansson Bilsport och Roger Roth Historiska 
Utskottet, stort tack för väl genomfört uppdrag.
Vi vill också skicka ett stort tack till alla som bidrog med bilder till bildspelet.
Lina ordnar en Messengergrupp till styrelsen.
DM regler för Radiostyrd Bilsport godkändes.
Joakim Thylén godkändes för A-licens i folkrace.

§ 50 Nästa möte
Söndag den 5/4 kl 20,00
Digitalt möte

§ 51 Mötets avslutande
Roger tackade, och avslutade mötet.



Vid protokollet Justeras

Ann-Marie Nottemark Roger Engström, ordf


