PROTOKOLL 07/2017
fört vid styrelsemöte i Vrigstad 2017-06-21
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§ 63 Mötets öppnande
Mötets ordförande, Roger, hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 64 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 65 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under.
§ 66 Ekonomiska rapporter
Christer lämnade rapport.
§ 67 Övriga rapporter
Thore har varit i Vetlanda och Växjö på besök hos RB. Han har även haft 1 domaruppdrag i
RY.
Christer har varit med på telefonmöte med RY- kommittén.
Mats har varit med på telefonmöte med RY- kommittén. Han har även haft 2 domaruppdrag i
RY.
David har arbetat med incidentrapporter från Sydrallyt, Silverkongen och Hammarslaget.
Även han har medverkat i telefonmötet med RY- kommittén.
Roger har haft 2 domaruppdrag. Han har haft telefonmöte med utbildnings- och regelgruppen
och även med DOG-gruppen.
Övriga i styrelsen har inte haft något inplanerat.

§ 68 Skrivelser
Christer redovisade inkomna skrivelser.
Vi har mottagit och tagit del av mejlutskick angående Enkel Bilsport. Roger tar detta vidare
till DOG-gruppen.
§ 69 Åtgärdslistan
Har blivit genomgången.
§ 70 Övriga frågor
David tar frågan angående sjukvårdsäkerhetens minimikrav till Säkerhetskommittén.
Vi försöker göra en lista på olika alternativa räddningsfordon som finns att hyra. Denna listan
kommer läggas ut på hemsidan.
Vi diskuterade LOTS, idrottonline och någon form av betalningssystem.
Utkast till stadgeändringar som skall tas på kommande årsmöte.
Konstaterade att det finns några klubbar som fortfarande inte har betalat medlemsavgiften,
trots påminnelser.
Centrala utbildnings/kurs helger är fastslagna fram till år 2020. Information finns på Svenska
Bilsportsförbundets hemsida. Detta gör det lättare för distrikt och klubbar att planera olika
aktiviteter.
Roger informerade om DOG-gruppens arbete.
Roger informerade om det positiva beskedet angående Millebygden.
Ansökan om uppklassning av funktionärslicens från Matias Åberg, Vimmerby.
Godkändes.
§ 71 Nästa möte.
Är i Vrigstad 17 augusti kl. 18.00. SGA, Valberedningen och kontaktperson från
förbundsstyrelsen bjuds in.
§ 72 Mötets avslutande
Roger tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet
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