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Närvarande Mats Bergman
Christer Landén
Ann-Marie Nottemark
Beatrice Ågren Karlsson
David Lindström
Anneli Thylen Westberg
Anders Johansson
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§ 38 Godkännande av dagordning.
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b) DOG

§ 42 Styrelsemöte med SGA våren 2021
§ 43 Corona situationen.
§ 44 Extra förbundsmöte mars 2021.
§ 45 Ordinarie förbundsmöte april 2021.
§ 46 Kontaktpersoner i styrelsen.
§ 47 Rapport från styrelsen.
§ 48 Skrivelser.
§ 49 Åtgärdslista.
§ 50 Övriga frågor.
§ 51 Nästa möte.
§ 52 Mötets avslutande.

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

§ 38 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.



§ 39 Föregående protokoll.
Föregående mötesprotokoll godkändes och skrevs under.

§ 40 Ekonomisk rapport.
Christer lämnar en ekonomisk rapport, vi har fortfarande god ekonomi under den 
rådande situationen med pandemin.

§ 41 Information om. 
a) SBF.

Mats informerar om förbundsstyrelsen, som jobbar på med bland annat 
svenska rallyt.
DOG.
Mats informerar om DOG-gruppen.

§ 42 Styrelsemöte med SGA våren 2021.
Vi bjuder in alla SGA till styrelsemöte den 11/4 2021 kl. 17,00, som kommer 
genomföras digitalt.

§ 43 Corona situationen.
Styrelsen har fått påpekanden angående skrivelsen om tävlingsverksamheten som 
publicerades på hemsidan, efter korrigeringar så har den blivit godkänd.
All verksamhet ligger nere tills restriktionerna lättar.
§ 44 Extra förbundsmöte mars 2021.
Gicks igenom, som kommer genomföras digitalt den 14/3 2021.

§ 45 Ordinarie förbundsmöte april 2021.
Gicks igenom, som kommer genomföras den 18/4 2021, mötet kommer att hållas 
digitalt om rådande restriktionerna är vid den tiden.

§ 46 Kontaktpersoner i styrelsen.
Kontaktpersoner till SGA är.
Christer- Karting, Miljökommitté.
Ann-Marie-Rallycross/Crosskart, Drifting, Bilcross (när bilcrossen kommer in i sbf)
Beatrice- Folkrace, Ungdomsgruppen.
David- Racing, Dragracing.
Anneli- Radiostyrd Bilsport, Enkla tävlingsformer.
Anders- Rally, Bil-O, Regularity.

§ 47 Rapporter från styrelsen.
Mats-Möte med Dog-gruppen.
Christer- Sedvanligt kansliarbete.
David- Möte med Dog-gruppen.

§ 48 Skrivelser.
Protokoll som man kan gå in på SBF:s hemsida och läsa.
Fredrik Sjöqvist angående körning på bana, Mats har skickat ett svar. 
Per Ottosson angående is körning, vi skickar frågan vidare till vår SGA för enkla 
tävlingsformer.



Jönköpings kartingklubb, har vid sitt styrelsemöte beslutat att all kommunikation med 
Smålands BF ska ske genom epost istället för brev, man vill att man ska skicka ut 
tävlingsdokument på mejl, till berörda personer. I dagsläget är det tävlingsledaren 
som får alla papper då den är juridisk ansvarig för tävlingen och ska se till att allt är 
klart inför tävling, så som att tävlingstillstånd blir betalt i tid mm. Styrelsen ser vikten 
av att ha likartad hantering för alla klubbar och kommer att se över rutiner och 
möjlighet till digitalisering.
Föreningen SSR har begärt att få överta varumärket för SSR South Swedish Rally. Vi
beslutade att vi godkänner att dom får överta det. Mats skickar fullmakten

§ 49 Åtgärdslistan.
Gicks igenom.

§ 50 Övriga frågor.
David tar upp frågan angående träning för rally, David tittar vidare på den frågan om 
träningstillstånd kan ersätta dagen lokaltävlingstillstånd.
Christer har fått ett mejl angående digital funktionärsutbildning, i dagsläget finns det 
inget material för att kunna genomföra det, Mats tittar på om de andra distrikten har 
något material.

§ 51 Nästa möte.
Onsdag den 10/3 kl. 20,00, digitalt

§ 52 Mötets avslutande.
Mats tackar för mötet och avslutar det.

Vid protokollet Justeras

Ann-Marie Nottemark Mats Bergman


