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§ 67 Mötets öppnande
Ordförande Connye Grönlund hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 68 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 69 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under.
§ 70 Ekonomiska rapporter
Christer lämnade rapport.
§ 71 Övriga rapporter
David har haft två (2) telefonmöten med säkerhetskommittéen och SGA i rally.
Christer har varit i Anderstorp på TTA, besökt folkracen i Lessebo.
Connye har haft möte med DOG-gruppen (Distriktsordförandegruppen)
Diskuterades återigen blåvägar.
Ev. ett utbildningsutskott.
Verkar som en del utskott har problem.
Övriga i styrelsen har inte haft något inplanerat.

§ 72 Skrivelser
Christer redovisade inkomna skrivelser.
Jönköpings Motorklubb har lämnat en skrivelse angående Drivers Open.
En skrivelse från Älmhults Motorklubb. Lämnas utan åtgärd.
§ 73 Åtgärdslistan
Har blivit genomgången.
§ 74 Ungdomarna
De redovisade från sitt telefonmöte den 20/6. Lite om sina tankar för vad dom vill med ungdomskommittén bl.a.
Göra en ungdomsdag för ungdomarna i distriktet.
Vid årsmötet ha en punkt för ungdomar.
Göra tävlingsbesök. En folder att ta med vid besök.
Åka ut till klubbarna, berätta om kommittén och träffa andra ungdomar.
En Facebook-sida för ungdomarna i Småland.
Vad har styrelsen för förväntningar och tankar mot ungdomarna.
Peter Dahl blir fadder för ungdomskommittén.
§ 75 Licensansökningar
Ansökan från Beatrice Ågren Karlsson, Vimmerby MS om uppklassning till A-licens funktionär Folkrace.
Beviljades.
Ansökan från Ulf Karlsson, Vimmerby MS om uppklassning till A-licens funktionär folkrace.
Beviljades ej, pga. ej uppfyllda krav på meriter.
Ansökan från Anna Larsson Växjö MS, om uppklassning till A-licens funktionär rally.
Beviljades ej, pga. ej uppfyllda krav på meriter.
§ 76 Övriga frågor
Inbjudan från Vimmerby Motorsällskap till semesterracet.
Stefan Argus och Magnus Roberthsson från Jönköpings Motorklubb blir kontakt/rådgivare för
Drivers Open.
Under Skilling 500 var det en person som blev filmad när han tog bort en säkerhetsanvisning.
Hur gör man i fortsättningen när sånt här händer? David och Christer tittar på detta.
På förekommen anledning ska Connye ta kontakt med DOG-gruppen angående beslut från
förbundsstyrelsen.
Beslutades att sportgrenskommittéernas ledamöters skall väljas växelvis på två (2) år, detta
för att det skall finnas kunskap kvar vid varje val.
Christer bokar Vrigstad för årsmötet den 16 februari 2013.
Linda och Lina blir adjungerade i styrelsen.
§ 77 Nästa möte
Nästa möte den 23 augusti, 20 september, 18 oktober, 22 november och 11 december kl.18.00
i Vrigstad. OBS! 11 december är en tisdag, övriga datum är torsdagar.
§ 78 Mötets avslutande
Connye tackade för visat intresse och ett särskilt tack till ungdomarna, avslutade mötet.
Vid protokollet
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