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

§ 66 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 67 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes, men är inte underskrivet då det var ett digitalt möte.
 
 § 68 Ekonomiska rapport
Christer lämnade rapport, pga. Covid-19 så har det blivit ett stort bortfall på intäkter då all 
tävlingsverksamhet ligger nere. Vi har i dagsläget ett tapp på ca 130,000 kr fram tom juni. 
Christer har svarat på en enkät från SBF hur distriktets ekonomi har blivit påverkad av Covid-
19, detta för att försöka få del av RF:s bidrag till SBF.



§ 69 Corona Situationen
Situationen med Covid-19 är oförändrad, vi håller oss uppdaterade om rådande situation i 
samhället. Man har märkt att Prova bilsport licenserna har ökat istället för att man löser ut sin 
tävlingslicens.

§ 70 Inför SBF:s förbundsmöte
Det har på sociala medier skapat diskussioner angående SBF:s styrelses ansvarsfrihet. Roger 
har varit i kontakt med andra distrikt och diskuterat detta med dem. Vi inte ska fatta något 
beslut på sociala medier utan på förbundsmötet. Vi kommer att ta in fakta och fatta ett beslut 
efter det. Vi kommer även kalla alla ordförande i våra klubbar och informera dem om 
utvecklingen i ett möte. Beroende på hur utvecklingen med Covid-19 så är förbundsmötet 
flyttat till den 14/6. Vi bör fatta ett beslut i mitten på maj.

§ 71 Övriga rapporter
Roger- FS kallade alla distrikts ordförande till ett möte.
Mats- Har haft en del kontakt med vår nya SGA i rally.
Christer- Sedvanligt kansliarbete, har fått delvis svar från SISU angående bidrag. Återkommer
till detta vid ett senare möte.

§ 72 Förbundsmöte 2020
Kommer i dagsläget äga rum den 14/6 och med bara delegaterna på plats. Reservdatum den 5-
6/9 beroende på hur situationen med Covid-19 ser ut.

§ 73 Skrivelser
Några protokoll

§ 74 Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan gicks igenom.

§ 75 Övriga frågor 
Christer har tagit fram ett förslag på tillstånds avgifter för 2021, det beslutades att lägga den i 
åtgärdslistan för att lyfta fram i höst. Västra BF har fått en faktura från Karlskoga hotell, då 
den tänkta ungdoms kickoff blev inställd pga. Covid-19, tre distrikt ska dela på summan, varje
distrikt ska betala 8200 kr. Tas med i sammanställningen om Covid konsekvenser som 
skickas till SBF.

§ 76 Nästa möte
Söndag den 24/5 kl 19,00 digitalt

§ 77 Mötets avslutande
Roger tackade, och avslutade mötet.

Vid protokollet Justeras

Ann-Marie Nottemark Roger Engström, ordf




