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                                                       Styrelsemöte  08/07 
                                        Smålands Bilsportförbund 2007-08-16 
 
Närvarande:    Ann Johansson (A.J) 
  Madeleine Jakobsson (M.J) 
  Christer Landen (C.L)    
  Sven-Inge Brååheden (S.B)   
  Connye Grönlund (C.G) 
   
Förhinder:   Kian Andersson (K.A), Per Ottosson (P.O).  
Inbjuden:  Monika Möller, SBF – ledamot/ Smålands fadder. 

 
§ 90.  Mötets öppnande. 
 

Ordförande Ann Johansson hälsade alla välkomna till Vrigstad. Speciellt 
välkommen till Monika.  

 
§ 91.  Föredragningslista. 
 
 Föredragningslistan upprättades och godkändes. 
   
§ 92.  Föregående protokoll. 
 
 A/ Protokoll nr: 7 godkändes och undertecknades.  
 
 B / Åtgärdslistan gick vi igenom och åtaganden som skulle göras var åtgärdade. 
 
§ 93.  Ekonomisk rapport. 
 
 C.L redovisar kontoutdrag och transaktioner för föregående månad.   
   
§ 94.  Övriga rapporter. 

 
 C.L  Varit som representant på WTCC, STCC, Anderstorp samt SSR. 

 
 A.J  Var på ett välbesökt Semesterrace som representant för folkrace i 

Småland. Representant på WTCC och SSR. Var på ungdomslägret i 
Kalmar den 2-4 augusti, totalt var det 27 ungdomar på plats, Ann ställde 
där upp som föreläsare samt ”mattant”. 

  
 M.J Varit på två tävlingar som fadder, dels var det dragracing i Mantorp park 

samt rallycross i Jönköping – Götalands cupen.  
  

§ 95.  Ankomna skrivelser: 
   

Det har kommit en del skrivelser oss tillhanda. Vi tar i dag upp en frågeställning 
som kommit och den gäller vad de olika uppdragen skall vara i styrelser – 
kommittéer – juridiska, om vem som skall göra vad och hur vi skall agera.  
 
Det har även kommit två frågor ang online servicen som finns tillgänglig, dessa är 
besvarade.  
 
Inbjudan ang tillståndsgivarekurs den 25-26/8 i Upplands Väsby.  
 

§ 96.  Avgivna skrivelser:  
  
 De ankomna brev som skulle besvaras är besvarade.  
 Så även de mail som inkommit till kansliet. 
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§ 97.  Bestraffningsärenden: 
 
 1 bestraffnings ärende är inkommit. 
 
§ 98.  Licensärenden: 
  
 En ansökan om licens uppklassning till A för tekniker har in från Garneholt 

Bonny. Ansökan godändes. 
 
§ 99.  Incidentrapporter: 
 
 Inga inkomna. 
 
§ 100. IT: 
 

Smålands Bilsportförbund: Bra, funktionellt samt mycket snabb hantering.  
SBF: Miljö – fliken är något liten med tanke på miljöutvecklingen inom förbundet, 
det skall upprättas kurser och utbildningar men informationen på hemsidan är lite 
väl lite. Önskar att det finns lite mer materiel att tillgå under denna flik. 
 

§ 101.  Övrigt:  
 
 Vår revisor Inge Blank avled den 14 augusti. Vi beslutade att ge ett bidrag till 

cancerfonden för att hedra Inges minne. Kurt Ågren kommer att närvara vid 
begravningen och representera oss med en blomma. 

 
 Fortfarande saknas värdklubb till vårt årsmöte år 2008. Beslutades att lägga in en 

flasch på hemsidan om att vi söker en värdklubb. Svar önskas innan nästa 
styrelsemöte. Tiden för årsmötet 2008 kommer att bli 16 februari eller 23 februari 
2008. 

 
 Ann åker på ordförandekonferens den 5 oktober. Kommer att hållas i Österlen. 
 
 Den 22-23 september är det kurs/utbildning igenom SBF, det skall vara en 

ungdom samt en något äldre som åker. Vi har fått in ett namn på en ungdom: 
Martin Gustavsson.  

  
 Beslut:  
 

��Att det skall köpas in en ny kopiator till kansliet. 
��Martin Gustavsson anmäls till kursen den 22-23 september. 
��Christer åker på kurs ang tillståndsgivning 25-26 aug. 
  

§ 102.  Mötet avslutas: 
 
 Nästkommande möte kommer att hållas i Vrigstad torsdagen den 13 september – 

2007. Då vi även kommer att bjuda in valberedningen. 
   
 
 
 
 
………………………………………….             ………………………………………………… 
Ordförande/ Ann Johansson                               Sekreterare/ Madeleine Jakobsson. 


