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                                                        Styrelsemöte 06/08 
                                        Smålands Bilsportförbund 2008-05-22 
 
 
Närvarande:  Ann Johansson (A.J) 
  Christer Landén (C.L) 
  Roger Engström (R.E) 
  David Lindström (D.L) 
  Connye Grönlund (C.G) 
 
Frånvarande  Kian Andersson 
  Madeleine Jacobsson 
 
Inbjudna:   Inga. 
  

 
§ 59.  Mötets öppnande. 
 

Ordförande Ann hälsade alla välkomna styrelsemötet på SSR:s högkvarter i 
Ljungby 

 
§ 60.  Föredragningslista. 
 
 Föredragningslistan upprättades och godkändes. 
   
§ 61.  Föregående protokoll. 
 
 A / Protokoll nr 05 godkändes och undertecknades. 
 
 B / Åtgärdslistan punkter att arbeta vidare med: 

Till nästa möte bör vi besluta vad som ska hända med skäktan under året, ska 
den visas upp på tävlingar eller i andra sammanhang 
 
Höstkonferens planeras upp vid nästa möte 
 

§ 62.  Ekonomisk rapport. 
 
 C.L  Redovisade den ekonomiska delen, följer budget och ser bra ut. 

Orosmoln som dykt upp är moms på kurslokaler som kommer att ge ökade 
kostnader för kurser och samlingar framöver. 
Billiga alternativ eftersökes.  

  
§ 63.  Övriga rapporter. 
 

 CG  Har kört en B-Licens kurs racing för funktionärer samt 2 st förarutbildningar 
och utbildning för motorsportgymnasiet i Anderstorp 
  

§ 64.  Ankomna skrivelser: 
   
 Christer drog inkomna skrivelser. 
 MK Sävsjö har begärt utträde ur SBF 

 
Semesterracet Kalmar är ifrågasatt på grund av EM kval i Göteborg samma helg, 
kartingutskottet vill stoppa Kalmar tävlingen. 
Enligt CL, ska det vara tävlingsfritt under EM kvalet, det är inte rimligt att det ska 
drabba en distriktstävling med Cadetti, Micro, Mini 
Smålands Bf som tillståndsgivare för Kalmar ser inte att utskottet kan stoppa 
tävlingen, stöd för detta saknas i officiella protokoll. 

  
§ 65.  Avgivna skrivelser:  
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 Inga skickade 
   
 
§ 66.  Licensärenden: 
  
 1 st inkommen Leena Tidman, ansöker om funktionär A-licens. 

Avslagen tidigare på grund av för få meriter har nu inkommit med fler meriter. 
Godkändes  
 

§ 67.  Övrigt:  
 
 Hyttsill med Smålands BF och Södra BF tillsammans planeras till årsmötet 2009 i 

samband med att är 30 års jubileum. 
Beslutades att Smålands BF tar jobbet som arrangör för detta årsmöte, i stället 
för någon klubb som är brukligt i vanliga fall.  
Beslutades att mötet hålls den 14 feb 2008, Christer är ansvarig. 
Christer har börjat kolla runt lite på möjligheterna och platser som kan ta ca 200 
pers. 
 
Folkraceutskottet har tagit ett eget beslut om särskilda krav på utbildare inom 
sportgrenen. Borde ha skett i harmoni med övriga sportgrenar så att alla gör lika 
och har samma krav. 
 
Olle Westerlunds kanna, statuter drogs av Christer. 
Smålands BF bör pusha för statusen på denna utmärkelse. 
Jan Ragnarsson tillfrågas om att skriva en biografi över Olle och priset. 
Roger kontaktar fler personer för insamling av material 

 
§ 68. Nästa möte: 

Nästa möte 17 juni 19.00 bestämdes att vara telefonmöte.  
 CL mailar ut telefonnummer och kod 
 
§ 69.  Mötet avslutas: 
     
 Ann tackar för visat intresse. 
 
 
                   ………………………………..                           ……………………………………… 
                   Ordförande/ Ann Johansson                           Sekreterare/ Roger Engström 


