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§ 28 Mötets öppnande
Mötesordförande Mats Bergman hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 29 Godkännande av dagordning
Dagordningen Godkändes

§ 30 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll inte underskrivet då detta var ett digitalt möte. 



 § 31 Konstitueringen
Ordförande:  Mats Bergman, Vaggeryd
Vice ordf.:    David Lindström, Hestra
Sekreterare: Ann-Marie Nottemark, Tenhult
Kassör:        Christer Landén, Ljungby
Vice kassör: Anneli Thylen Westerberg, Vetlanda
 Ledamot:     Beatrice Ågren Karlsson, Hultsfred
 Ledamot: Anders Johansson, Ingelstad

§ 32 Firmatecknare
Styrelsen beslutade att Smålands Bilsportförbunds firmatecknare är ordförande Mats 
Bergman, vice ordf. David Lindström och kassör Christer Landén var för sig.
Styrelsen beslutade att vid köp över femtontusen (15 000) kronor skall styrelsebeslut 
föreligga.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 33 Kontaktpersoner
Bordlagd till nästa styrelsemöte.

§ 34 Övriga frågor 
En presentation från Smålands styrelse.

Mats Bergman- Skillingaryds MK, där han har suttit som ordförande, han har varit tf. ordf. i 
Smålands BF under 2020. Mats kommer från rallyvärlden där han varit aktiv som tävlande 
samt utför diverse domaruppdrag mm. Mats har suttit i styrelsen i tre (3) år

Ann-Marie Nottemark- Jönköpings MK, där hon sitter som kassör i föreningen sen fyra (4) år,
Ann-Marie har varit med i Smålands styrelse i tre (3) år, där hon blev sekreterare 2020. Har 
sin bakgrund i folkrace och bilcrossen.

Christer Landen- Ljungby MK, där han sitter som kassör. Har varit med i motorsporten sen 
1963. Christer har suttit i Småland som kassör sen 1997. Han sitter även med i 
disciplinnämnden som utredare. Christer har varit aktiv inom rally och gokart.

David Lindström- Skillingaryd mk, David kommer från rallyvärlden där han är aktiv tävlande,
han sitter med i rallyutskottet som ledamot. David har varit med i styrelsen sen 2008. Han har 
även varit aktiv i racing och brinner för historisk racing.

Beatrice Ågren Karlsson- Vimmerby MS, har sitt stora intresse i folkrace där hon är aktiv 
tävlingsledare på tävlingar, Beatrice sitter även med i Vimmerby MS styrelse och är 
folkraceansvarig. Hon blev invald i styrelsen 2020, dessförinnan satt hon med i 
valberedningen för Smålands BF.

Anneli Thylén -Vetlanda RRC, sitter som kassör sen tretton (13) år i föreningen, är aktiv som 
tävlingsledare inom folkrace.



Anders Johansson- Lessebo MK, sitter i föreningens styrelse som folkraceansvarig. Började 
med motorsport 1982, där intresset var folkrace och rally, samt tävlingsledare, är aktiv inom 
folkrace.

Christer tar upp punkten som ligger ang. utskick till klubbordförandena, bordläggs till nästa 
möte.

§ 35 Nästa möte
Vrigstad 25/2 kl. 18,00

§ 36 Mötets avslutande
Mats tackade, och avslutade mötet.

Vid protokollet Justeras

Ann-Marie Nottemark Mats Bergman, ordf.


