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                                                       Styrelsemöte  06/07 
                                        Smålands Bilsportförbund 2007-05-10 
 
Närvarande:    Ann Johansson (A.J) 
  Madeleine Jakobsson (M.J) 
  Christer Landen (C.L)    
  Kian Andersson (K.A)   
  Connye Grönlund (C.G) 
 
Anmält förhinder: Per Ottosson (P.O), Sven-Inge Brååheden. 

 
§ 64.  Mötets öppnande. 
 

Ordförande Ann Johansson hälsade alla välkomna till Vrigstad.  
 
§ 65.  Föredragningslista. 
 
 Föredragningslistan upprättades och godkändes. 
   
§ 66.  Föregående protokoll. 
 
 A/ Protokoll nr: 5 godkändes och undertecknades. 
 
 B / Åtgärdslistan gick vi igenom och tog beslut på följande: 
 

- Att vi under hösten skall undersöka om vi kan komplettera med jackor 
samt tröjor till de i kommittéer samt styrelse som inte tidigare fått detta. 
Allt hänger på hur ekonomin ser ut.   

  
 
§ 67.  Ekonomisk rapport. 
 
 C.L redovisar kontoutdrag och transaktioner för föregående månad.  
   
§ 68.  Övriga rapporter. 

 
 C.L Har haft hand om kansliet och haft lite uppdrag vad det gäller SSR. Allt är 

så gott som klart vad det gäller SSR. Varit på årsmöte –Svenska 
Bilsportförbundet tillsammans med A.J samt M.J  

 
 A.J Varit på års/rådsmöte i Stockholm – Mycket bra och lugn stämning. Varit 

på OK/Q8 stämma i Oskarshamn, var där speciellt inbjuden, dels som 
ordförande från Smålands Bilsportförbund och dels som representant från 
ORRC. Det var 30 personer på mötet och dessa fick information om 
bilsporten i småland.  

 
 M.J  Varit på årsmöte i Stockholm.   
 

§ 69.  Ankomna skrivelser: 
   

Vi har fått en ny fadder från Svenska Bilsportförbundet. Och det blev i år Monika 
Möller Helsingborg. 
 
Rolf Linde – Växjö har övertagit efter Åke Jansson allt som gäller Bilorientering. 
 
Har fått en del information ifrån SMBF. Finns att läsa under deras hemsida. 
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§ 70.  Avgivna skrivelser:  
  
 Har sänt något samt skickat ett par mail samt svarat på de brev och förfrågningar 

som inkommit till kansliet.  
 
§ 71.  Bestraffningsärenden: 
 
 Inget inkommit. 
 
§ 72.  Licensärenden: 
  
 Inget inkommit. 
 
§ 73.  Incidentrapporter: 
 
 Inga inkomna. 
 
§ 74. IT: 
 

Bra, funktionellt samt mycket snabb hantering.  
 

§ 75.  Övrigt:  
 
 Beslut: Vi beslöt att vi skulle kalla Monika Möller till våra möten, sedan är det 

upp till henne om hon vill komma eller inte.                                                                                                     
 

Det har även skett en lite ändring i folkrace reglementet som vi alla skulle kolla 
lite extra på informationen finns att läsa under officiella meddelanden v: 19 / 2007 
på www.sbf.se . 
 

§ 76.  Mötet avslutas: 
 
 Nästkommande möte kommer att hållas i Vrigstad torsdagen den 14 juni – 2007. 
   
 
 
 
 
………………………………………….             ………………………………………………… 
Ordförande/ Ann Johansson                               Sekreterare/ Madeleine Jakobsson. 


