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§ 53 Mötets öppnande.
Mötesordförande Mats Bergman hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet 
öppnat.

§ 54 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

§ 55 Föregående protokoll.
Föregående mötesprotokoll godkändes men är inte underskrivet då mötet var digitalt.

§ 56 Information om. 



a) SBF.
Mats informerar om förbundsstyrelsen. Styrelsearbetet fortsätter relativt 
normalt men är påverkat av turerna kring det extra rådsmötet. Arbetet med 
Svenska rallyt fortsätter med förhoppning att lösa det innan ordinarie rådsmöte
den 18 april
DOG.
Mats informerar om DOG-gruppen. Småland är fortfarande sammankallande i 
den ursprungliga gruppen. Till mötet den 9 mars var inga punkter inskickade 
till agendan så det ställdes in. Nästa möte är den 6 april.

§ 57 Extra förbundsmöte mars 2021.
Det har kommit in en anmälan till RIN från Christer Nystrand, angående att 
förbundsstyrelsen ställt in mötet, anledningen är att flera delegater dragit tillbaka 
önskan på ett extra möte den 14/3–2021. RIN avslog begäran då enskild person inte 
kan lämna in en anmälan. I nuläget kommer inte det extra förbundsmötet att äga 
rum.

§ 58 Corona situationen.
Inget nytt om att det ska lätta på Corona situationen, vi följer folkhälsomyndigheten, 
RF och SBF om att alla tävlingar utom SM är inställda tillsvidare.

§ 59 Övriga frågor.
Mats har satt ihop ett utskick till våra SGA, där det bland annat finns en uppställning 
som visar hur styrelsen fördelat kontakterna till respektive grenar.
Christer- Gick igenom postlistan, protokoll som man kan läsa på SBF:s hemsida. 
Föreningen SSR informerar om att 53% av aktieägarna röstade ja, för att överlåta 
namnet SSR  från South Swedish Rally till föreningen.
Småland har ansökt och blivit befriade från att deklarera under 5 år.
David- Har tittat på hur träning med rallybilar kan lösas, då bilarna med de oranga 
registreringsskyltarna bara får användas på väg vid tävling/uppvisning, David tittar 
vidare på hur man kan lösa detta på ett smidigt sätt. RY-utskottet ska ha ett SGA 
möte 28/3–2021.

§ 60 Nästa möte.
Söndag den 11/4 kl.17,00 digitalt möte med SGA:na

§ 61 Mötets avslutande.
Mats tackar för mötet och avslutar det.

Vid protokollet Justeras

Ann-Marie Nottemark Mats Bergman


