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                                                        Styrelsemöte 08/08 
                                        Smålands Bilsportförbund 2008-08-26 
 
 
Närvarande:  Ann Johansson (AJ) 
  Christer Landén (CL) 
  Connye Grönlund (CG) 
  David Lindström (DL) 
  Kian Andersson (KA) 
 
Frånvarande Madeleine Jakobsson (MJ) 
  Roger Engström (RE) 
 
Inbjudna:   Inga. 
  

 
§ 81.  Mötets öppnande, (telefonmöte) 19,00 
 

Ordförande Ann hälsade alla välkomna till telefonmötet 
 
§ 82.  Föredragningslista. 
 
 Föredragningslistan upprättades och godkändes 
   
§ 83.  Föregående protokoll. 
 
 A / Protokoll nr 07 godkändes och undertecknades 
 
 Åtgärdslistan: 
 

Till nästa möte bör vi besluta vad som ska hända med skäktan under året, ska den 
visas upp på tävlingar eller i andra sammanhang 

  
Skall vi sälja den nya föreningslotten om möjlighet ges? 

  
§ 84.  Ekonomisk rapport. 
 
 CL  Redovisade den ekonomiska delen, ekonomin ligger i linje med föregående      
                          år och budget 
  
§ 85.  Övriga rapporter. 
 

 AJ -Besökte Karting-SM i Jönköping, Juniorlägret Kalmar och arrangörsmötet i FR 
. 
 CL -Varit på Karting-SM och Motorsportens dag i Jönköping    
  
 DL –Haft möte med Janne Möller om säkerhet 
   

§ 86.  Ankomna skrivelser: 
   
 Christer drog inkomna skrivelser 
 Mestadels protokoll som ligger på nätet 
 Många som är nästan ett halvår gamla 
 Vi har varit utsatta för någon form av intrång på vår sida i SBF:s distriktssida 
 Är numera spärrat av SBF:s ansvarige 
 
§ 87.  Avgivna skrivelser:  
  
 Inga skickade 
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§ 88.  Bestraffningsärende: 
  
 Ett ärende inkommet, är under behandling av kommittén 
 
§ 89. Incidentrapporter: 
  
 4 styck har inkommit 

 
§ 90.  Övrigt:  
 

- Skrivelse angående etanol. Per Ottosson har haft diskussion med en på   
     länsstyrelsen angående etanol som framtidens bränsle. Finns mycket att   
     beakta då tillverkningen äventyrar flera saker, AJ tar med sig detta till  
     ordförandekonferensen. CL svarar Ottosson 

  
- Stefan Andersson SGA KA har sänt en skrivelse till miljökommittén angående  

kartingutskottets godkännande att varmköra motorerna i depån. CL har sänt 
skrivelsen vidare till Pierre Ellisson, fadder för karting och påtalat att styrelsen står 
bakom skrivelsen fullt ut 

  
 - Vårt bilsportsforum är återigen svårt att få in i kalendern. Vi lägger detta på is så 

länge med förhoppning att kunna göra något annat i framtiden 
  

- FR-kurs i södra bf med kursledare från vårt distrikt 22-23 november. Öppet för 
folk från vårt distrikt att närvara 

  
 - Juridiska kommittén vill vara med på kursen om förhörsteknik i Stockholm, 

beviljades 
 
- Kurserna har blivit betydligt dyrare sen i höstas, stora pengar som läggs ner där. 

Måste kurserna vara i Stockholm, finns ju andra delar av landet som lämpar sig 
väl. AJ tar med sig till ordförandekonferensen 

 CL skriver till SBF (Janina) och påpekar det omöjliga att ha dyra kurser 
 
- CL skriver till Janette på SBF och ifrågasätter varför protokollen kommer så sent, 

kopia till Monica Möller fadder för kansliet 
 
- CG ställde frågan om FR-kommittén kan utöka med en person. Det får de,  men 

budgeten skall hållas 
 
 - Intresse för att vara ambassadörer inom bilsport finns hos  Per Ottosson Nässjö   
  och Emma Fransson Vimmerby 
 
 - Vår egen kursekonomi måste bli bättre vad gäller redovisningen, CL kontaktar 

SISU för genomgång och ev. förbättring framledes 
 
§ 91. Nästa möte: 
 

Nästa möte 17 september 18.30 i Vrigstad 
CL mailar ut kallelse till styrelsen och valberedningen 

  
 
§ 92.  Mötet avslutas: 21.05 
     
 Ann tackar för visat intresse 
 
 
                   ………………………………..                           ……………………………………… 
                   Ordförande/ Ann Johansson                           Sekreterare/ Christer Landén 


