
 

 

PROTOKOLL  7/2015 
fört vid styrelsemöte 2015-06-16 
 
Närvarande  Roger Engström 

Karin Leandersson 

David Lindström 

Christer Landén 

Lina Leandersson 

Thore Lax 
 

 
 
 
 
 
 
    

Ungdom 
Sga:er 
 
 
 
 
 
Valberedn. 
 
Förhinder 

Frida Lindström 
Urban Fredriksson 
Ronny Olsson 
P-O Leandersson 
Jan Möller 
Torsten Cordes 
Björn Faugstadmo 
Kerstin Sundberg 
Ivan Karlsson 
Peter Dahl 
Daniel Nordenborg 
Berndt Skogelind 
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§ 64 Mötets öppnande 
Mötets ordförande Roger Engström  hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 
 
§ 65 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 

§ 66 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under. 
  
§ 67 Ekonomiska rapporter 
Christer lämnade rapport. 
 
§ 68 Övriga rapporter 
Thore har varit i Vetlanda på RB och på Drifting i Hultsfred. Även besökt Jönköping och SM 
i Crosscart. 
Christer har varit i Stockholm på kansliet för genomgång av LOTS. 



 

 

Lina har varit med på ett telefonmöte med folkracekommittén. 
Roger har haft telefonmöte med DOG-gruppen. Även haft telefonmöte med 
folkracekommittén. 
Övriga i styrelsen har ej haft något inplanerat. 
 
§ 69 Skrivelser 
Christer redovisade inkomna skrivelser. 
 
§ 70 Åtgärdslistan 
Har blivit genomgången. 
 
§ 71 Valberedningen 
Svårt att hitta en ny SGA till folkracen. 
Informationen mellan valberedningen behöver förbättras. 
Använda sig av telefonmöte. 
Komma igång tidigt med arbetet. 
 
§ 72 SGA:er 
Urban- Drifting. Tycker det funkar bra. Han har skapat en FB-grupp. 
Intresset för Drifting ökar hela tiden. Drar även mycket publik. 
Behövs någon mer i kommittén som gärna ska komma från södra Småland då Urban är från 
Jönköping. 
Ronny- Dragracing. Det är inte så många tävlingar i år. 
Arrangörerna måste planera i tid. 
Utbildningen för El-bilar säkerhet var mycket lyckad. 
Det kommer ett El-bilsreglemente på svenska. 
11 juli körs det en tävling i Hultsfred. 
Önskemål när andra distrikt arrangerar en tävling i vårt distrikt att de talar om  när de ska köra 
tävling. 
P-O- Folkrace. Det har varit en lugn vår. 
Ny adjungerad till kommittén, Martin Liljeblad. Även ny fadder, Lina Leandersson. 
Banbesiktigarna och även banägarna är mycket irriterade över ersättningen för en 
banbesiktning. Det är mycket dålig info till berörda. 
Björn- Rallycross. Det rullar på.  
Mycket förare har kommit tillbaks och tävlar i  Götalandscupen. Tyvärr ingen tävling i 
distriktet. 
Jan- Rally. Utbildningarna behöver ses över. Vilka som ska vara med på CL-kurserna. 
Vill ha endast 1-dagarskurs för tävlingsledningen och 2-dagarskurs för teknikerna. 
Bra samarbete över gränserna. 
Torsten- Bil-O. Det fungerar bra i Bil-O numera. Det är nu ordning och reda. 
Det ska arrangeras tre (3) tävlingar i år i Småland. 
 
§ 73 Övriga frågor 
Vid beslut i kommittéer, vid träffar eller annat måste styrelsen meddelas så det kan 
protokollföras vid styrelsemöte. 
När media är ute på arrangemangen är det tävlingsledaren som bestämmer gällande 
mediavästen. 
Diskussion angående att bjuda in till utbildning för arrangörer till IdrottOnline vid ex. tre (3) 
tillfällen. 
Distriktslegitimation till SGA:er, Kommittéer, Domare, Banobservatörer och Ungdom. 
Skicka ett kort till Christer så ordnar han det. 
 



 

 

 
§ 74 Nästa möte. 
Nästa möte blir den 13 augusti, därefter på följande datum 17 september, 22 oktober, 19 
november och 10 december i Vrigstad  kl. 18.00. 
 
§ 75 Mötets avslutande 
 Roger tackade för visat intresse, avslutade mötet. 
 

 

 
 
Vid protokollet Justeras 

Karin Leandersson  Roger Engström 
 


