
 1 
                                                        Styrelsemöte 07/08 
                                        Smålands Bilsportförbund 2008-06-17 
 
 
Närvarande:  Ann Johansson (A.J) 
  Christer Landén (C.L) 
  Roger Engström (R.E) 
  Connye Grönlund (C.G) 
 
Frånvarande David Lindström (DL) 
  Kian Andersson (KA) 
  Madeleine Jacobsson (MJ) 
 
Inbjudna:   Inga. 
  

 
§ 70.  Mötets öppnande, (telefonmöte) 
 

Ordförande Ann hälsade alla välkomna styrelsemötet per telefon 
 
§ 71.  Föredragningslista. 
 
 Föredragningslistan upprättades och godkändes. 
   
§ 72.  Föregående protokoll. 
 
 A / Protokoll nr 06 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 

 Kvarstående punkt till nästa möte 
 
Höstkonferens planeras upp vid nästa möte 

 Kvarstående punkt till nästa möte 
 

§ 73.  Ekonomisk rapport. 
 
 C.L  Redovisade den ekonomiska delen, ekonomin ligger i linje med föregående 

år och budget. 
  
§ 74.  Övriga rapporter. 
 

 RE Rapporterade kort från domaruppdraget på SSR, tävlingen flöt på mycket 
bra, och var mycket uppskattad av de aktiva. 

 CG Har kört två förarkurser i Anderstorp. 
Vidare representerade Conny Smålands BF på 6 Junidagen i Anderstorp, där 
Kåge Schildt från SBF var inbjuden som huvudtalare. 

   
§ 75.  Ankomna skrivelser: 
   
 Christer drog inkomna skrivelser. 
 Mestadels protokoll som ligger på nätet. 
 Ett antal mail som berör semester racet i Kalmar, som nu efter diverse turer har 

löst sig till Kalmars fördel. 
  
§ 76.  Avgivna skrivelser:  
  
 Inga skickade 
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§ 77.  Licensärenden: 
  
 Inga inkomna 

 
§ 78.  Övrigt:  
 
 Claes Elofsson södra har varit i kontakt med CL, angående den planerade 

Jubileumsfesten i samband med nästa årsmöte. 
CL kontaktar honom igen och jobbar vidare, enligt beslut på förra styrelsemötet i 
Ljungby 
 
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. 
Kvarstående punkt till nästa möte, alla jobbar vidare med att ta fram ett 
grundmaterial som beskriver Olof Westerlund och bakgrunden till Westerlunds 
Kanna. 
Conny vidtalar Rolf Kramer, Christer samlar material på sitt håll och Roger 
kontaktar fler personer för bakgrundsmaterial 

 Janne Nygren, Gert-Owe m.fl 
 
 En aktivitetsdag för handikappade har genomförts på Hagaslätt, där man bland 

annat fick provåka folkracebilar. Bilarna var för dagen utrustade med en extrastol 
för passagerarna som fick en fartfylld upplevelse runt banan. 
Dagen fick ett positivt mottagande av deltagarna och uppmärksammades även i 
lokalpressen. 

 
 SSR i framtiden nästa möte. Bättre engagemang krävs från klubbarna 
 
 Jönköpings Karting Club genomför SM och RM i karting 4-6 Juli 2008. 

Styrelsen har fått en inbjudan att närvara, någon representant kommer att 
närvara 

 
§ 79. Nästa möte: 

Nästa möte 26 Aug 19.00 blir ett telefonmöte 
CL mailar ut telefonnummer och kod 
Därpå kommande möte blir i Vrigstad den 17 sept 2008.  

  
 
§ 80.  Mötet avslutas: 
     
 Ann tackar för visat intresse. 
 
 
                   ………………………………..                           ……………………………………… 
                   Ordförande/ Ann Johansson                           Sekreterare/ Roger Engström 


