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§  73 Mötets öppnande
Mötesordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§  74 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes efter komplettering.

§  75 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och skrevs under.

§  76 Ekonomiska rapport
Christer lämnade en positiv rapport som godkändes. Inställda tävlingar kan komma att 
påverka negativt. 

§  77 Övriga rapporter
Christer har utfört sedvanligt kansliarbete.
David var på TCR i Anderstorp. 
Mats har varit domare i Vimmerby.
Ann-Marie har löpande haft kontakt med SGA Rallycross. 



Roger har deltagit i distriktsordförandegruppens (DOG) möte om bl.a. distriktsindelning samt 
möte med Regelkommittén (RK) för inledande arbete med revision av Gemensamma Regler. 
Domare på SM tävlingen South Swedish Rally

§  78 Skrivelser
Inkomna skrivelser gicks igenom. Några av dessa tas upp under Övriga frågor

§  79 Besök av Susanna Hansson Öberg Smålandsidrotten. 
Susanna är konsulent för Smålandsindrotten och stöttar föreningar men har också ett särskilt 
ansvar för kontakter med bland annat Smålands Bilsportförbund. Smålandsidrotten kan hjälpa
till med utbildningar, strategifrågor, arrangemangsutveckling, särskilda insatser för barn och 
ungdom upp till 25 år, projektverktyg, marknadsfrågor, aktivitetsrapportering som kan ge 
resurser till klubbar m.m. Smålandsidrotten är en resurs för klubbar och distriktsförbund. Det 
diskuterades olika former av samarbeten för att nå ut till klubbarna.

§  80 Åtgärdslistan
Gicks igenom. Beslutas att åtgärdslistan skall följa med vid utskick av protokoll till styrelsen.

§  81 Övriga frågor

Rallykommittén SGA/Mats –Torbjörn Johansson har lämnat sitt uppdrag som SGA Rally. 
Jan Möller är tf SGA till årets slut eller tills valberedningen har ett nytt förslag. 
Valberedningen är vidtalad och arbetar med frågan.

Distriktsindelning  - Roger redogör för den process som startat upp av SBF för att skapa en 
ny regional organisation. Kommer att tas upp i kommande DOG möten.

Namnändring – Eksjö Folkrace Club byter namn till Eksjö Folkrace, Rally Club med 
förkortningen Eksjö FRC. Styrelsen noterar informationen

Funktionärsuppklassning – Joakim Gustafsson, SMK Eksjö, uppklassning till TL Rally A. 
Styrelsen godkänner denna uppklassning

DM-regler Drifting – styrelsen beslutar godkänna regelverk för Distriktsmästerskap i 
Drifting för Småland 2019.

Utbildare racing – styrelsen beslutar att utse Martin Karlsson, Anderstorps RC till 
förarutbildare på distriktsnivå.

Sekreterare – ordinarie sekreterare har meddelat ändrade förutsättningar och lämnar rollen 
som sekreterare. Ann-Marie Nottemark utses till tillförordnad sekreterare verksamhetsåret ut.

Årsmötet – går in som en egen punkt på agendan från och med nästa möte

§  82 Nästa möte
Mötestider för hösten beslutas till 20 augusti, 19 september, valberedning kallas, 17 oktober, 
sga kallas, 19 november och 12 december, sga, fadder och valberedning kallas.

§  83 Mötets avslutande
Roger tackade för visat intresse, önskade alla en bra sommar och avslutade mötet.



Vid protokollet Justeras

Mats Bergman Roger Engström, ordf


