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                                                       Styrelsemöte  07/07 
                                        Smålands Bilsportförbund 2007-06-14 
 
Närvarande:    Ann Johansson (A.J) 
  Madeleine Jakobsson (M.J) 
  Christer Landen (C.L)    
  Kian Andersson (K.A)   
  Connye Grönlund (C.G) 
  Per Ottosson (P.O) 
  
Förhinder:   Sven-Inge Brååheden. 
Inbjuden:  SGA FR Peter Dahl. 

 
§ 77.  Mötets öppnande. 
 

Ordförande Ann Johansson hälsade alla välkomna till Vrigstad.  
 
§ 78.  Föredragningslista. 
 
 Föredragningslistan upprättades och godkändes. 
   
§ 79.  Föregående protokoll. 
 
 A/ Protokoll nr: 6 godkändes och undertecknades. 
 
 B / Åtgärdslistan gick vi igenom och åtaganden som skulle göras var åtgärdade. 
 
§ 80.  Ekonomisk rapport. 
 
 C.L redovisar kontoutdrag och transaktioner för föregående månad.  
   
§ 81.  Övriga rapporter. 

 
 C.L SSR – har tagit en stor tid denna månaden. Mycket bra tävling, mycket 

positivt från alla håll.   
 
 P.O Varit på ”engergicupstävling” och han tycker att även dessa ”små” 

arrangemang håller en bra klass. Håller på med ungdomssatningen.
   

 A.J  Varit och kollat på folkrace i Nässjö samt i Vimmerby, fungerade mycket 
bra med båda tävlingarna. Även deltagit på SSR.  

 
 C.G  Har varit utbildare vid en B-kurs/racing i Anderstorp RC.  
 

§ 82.  Ankomna skrivelser: 
   

En hel del har kommit till vår kännedom, genomgått och arkiverat. 
 

§ 83.  Avgivna skrivelser:  
  
 De ankomna brev som skulle besvaras är besvarade.  
 
§ 84.  Bestraffningsärenden: 
 
 Inget inkommit. 
 
§ 85.  Licensärenden: 
  
 Inget inkommit. 
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§ 86.  Incidentrapporter: 
 
 Inga inkomna. 
 
§ 87. IT: 
 

Bra, funktionellt samt mycket snabb hantering.  
 

§ 88.  Övrigt:  
 
 Peter Dahl redovisade tankarna runt egen sida under folkrace, denna sida skall 

helt vara styrt av kommittén. Denna sida skulle kollas en gång per dag minst, det 
skulle inte vara någon skvaller eller personangrepps sida för då skulle den tagas 
bort med en gång. FR kommittén vill testa och se om detta går att genomföra. 

 
 Madeleine skall åka till Mantorp Park för att vara med som fadder för dragracing, 

då det inte körs så många tävlingar i vårt eget distrikt. Joakim SGA – DR kommer 
även han att deltaga under dessa dagar. 

 
 Betyget som blev utav SSR - tävling var väldigt gott. Besiktningen, 

tävlingsledning samt lokal arrangör var 100% okej, något sämre var det med 
vägarna, banan samt roadbooken. Förutom det en mycket god tävling. 

 
 SBF har adjungerat en kille från Småland att ingå i SBF´s ungdomssatsning och 

denna person är Stefan Ottosson som är 21 år. 
 
 Beslut:  
 

Vi tog beslut om att Christer, Connye samt Ann skall företräda Smålands 
Bilsportförbund  på WTCC som går av stapeln den 28-29/7-2007. 
 
Vi tog beslut om att 300:-/person eller max 5000:- skall gå till Kalmars lägerfond. 
Detta kommer att utdelas om de söker enligt rätt tid och på rätt sätt. 
 
Vi tog beslut om att vi skulle testa förslaget som kom ifrån Peter och folkrace 
kommittén. Men sköts inte denna sida så kommer den att släckas ner med en 
gång. Och denna sida kommer att finnas öppen från och med när den är klar och 
fram tills årsskiftet 2007/2008, därefter kommer vi i styrelsen tillsammans med 
folkracekommittén att göra en utvärdering. Röstning gjordes med följande: Kian 
reserverar sig, Connye – Ja, Madeleine – Ja, Per – Ja, prova fram till nyår, 
Christer reserverar sig och slutligen Ann – Ja. 
Reservering mot beslutet gjordes av Kian och Christer.  
 

§ 89.  Mötet avslutas: 
 
 Nästkommande möte kommer att hållas i Vrigstad torsdagen den 16 augusti – 

2007. 
   
 
 
 
 
………………………………………….             ………………………………………………… 
Ordförande/ Ann Johansson                               Sekreterare/ Madeleine Jakobsson. 


