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

§  63 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes efter komplettering.

§  64 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under.

§  65 Ekonomiska rapport
Christer lämnade en positiv rapport. Inställda tävlingar kommer att påverka negativt.

§  66 Övriga rapporter
Christer varit på förbundsmöte, i övrigt sedvanligt kansliarbete.
David var på förbundsmötet och på Elmia i Påsk. Positiva reaktioner på våra ungdomars 
medverkan i SBF montern.
Mats hälsade på Ungdomskickoff och har medverkat i möten med Rallykommittén och 
SSRC/SSM samt varit domare i Nybro.



Ann-Marie hälsade på Ungdomskickoff i Jönköping.
Maria, tävlingssäsongen drar igång nu. Deltagit i utvärdering av Ungdomskickoff med Lina 
och Frida. 
Roger har varit på förbundsmötet, deltagit i DOG möte samt möte med Regelkommittén (RK)

§ 67 Skrivelser
Inkomna skrivelser genomgicks. 

- Kursekonomi från Smålands BF redovisas.

§ 68 Åtgärdslistan
Gicks igenom. Beslutas att åtgärdslistan skall följa med vid utskick av protokoll.

§ 69 SGA Rallycross/crosskart
Tom Nilsson, Vimmerby hälsas välkommen som SGA för Rallycross och Crosskart.  
Befattningsbeskrivning gås igenom. Målet är att få igång en DM serie eller motsvarande 
Götalandscup 2020 vilket bland annat förutsätter godkända banor. En bana måste kunna 
besiktigas för flera grenar vid samma tillfälle, Roger tar med frågan till SBF. 

§ 70 Övriga frågor
Rallycross - ordförande tillsatt för Utskott Arena Grus.
Distriktsindelning – förbundsstyrelsen har lanserat en plan för hur arbetet med indelningen 
skall fortsätta. Roger tar med frågan till arbetsgruppen för regionsindelning som bildats av 
Södra, Småland och Gotland.
Rally – överklagande av tillstånd att köra på väg samt frågan om kulturvägar. Roger redogör 
för de frågor som Älmhults MK och SSR ställts inför. 
Rally – beslutas skicka in dispensansökan till RU avseende ålder på codriver. David deltar 
inte i diskussion eller beslut.
Rally – SGA avgår med omedelbar verkan. Mats tar kontakt med valberedning och 
rallykommitté.
Enkel bilsport – tillståndsavgift för Drivers Open ifrågasatt. Tas upp i budgetarbetet.
Dragracing – DM regelförslag gås igenom och godkänns.
Racing – skrivning från racingutskottet avseende utbildare. Mer information tas in av 
Christer.
Licenser – det är ett bekymmer att registrering inte sker av engångslicenser och att det 
förekommer att tävlande kör på sådan licens flera gånger under ett år i samma sportgren. 
Roger tar med sig frågan till SBF.

§ 71 Nästa möte
Är den 25 juni i Vrigstad

§ 72 Mötets avslutande
Roger tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet Justeras

Mats Bergman Roger Engström, ordf


