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§ 76 Mötets öppnande 
Mötets ordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 
 
§ 77 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 

§ 78 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under. 
  
§ 79 Ekonomiska rapporter 
Christer lämnade rapport. 
 
§ 80 Övriga rapporter 
Karin och Lina har varit på Semesterracet hos Vimmerby MS och på juniorlägret hos Kalmar 
MK i folkrace. 
Christer besökte SM i Karting i Helsingborg. 
David var och besökte Vimmerby MS på semesterracet i folkrace. Och Scalextric Bilcups 
möte. 
Roger var i Tranås på Rally Badhotellet. 
 
§ 81 Skrivelser 
Christer redovisade inkomna skrivelser. 
En skrivelse från Lars Elfver, Gränna angående ungdomsklassen.  



 

 

Vi har tagit del av den och Roger kontaktar Janne Möller. 
En skrivelse från Magnus Görling, Team Skogsåkarna angående Rescuebilen. 
Vi har tagit del av den och sänt den till berörda personer och utskott. 
 
 
§ 82 Övriga frågor 
Roger åker till Stockholm på ett möte den 22/8 angående utbildnigsstruktur inom SBF, ett 
första möte för en av FS utsedd grupp att se över våra utbildningar för framtiden. 
 
Roger deltar även i regelgruppens planerade möte i Stockholm den 29-30/8 avseende fortsatt 
arbete med översyn av våra regelverk. 
 
Konstaterades på mötet att vi fortfarande har klubbar som inte har anslutit sig till IdrottOnline. 
Christer har gjort ett utskick till dom som inte har anslutit sig, och vi beslutade att ta kontakt 
med dom som är kvar. 
 
Det finns en ny SGA i Folkrace. Leena Tidman Åberg, Vimmerby. 
 
Ansökan från Adam Holmer, Jönköping till A-licens funktionär Karting. 
Styrelsen godkände uppklassningen. 
 
Utbildning i föreningslära kommer att ske på följande platser: 
-Gnosjö 30 september 
-Oskarshamn 6 oktober 
-Nässjö 20 oktober 
-Högsby 22 oktober 
-Växjö 14 november 
Kurserna är gratis. Passa på att utbilda er. 
 
Christer har kollat upp länksidor för telefonmöten. 
 
§ 83 Åtgärdslistan 
Har blivit genomgången. 
 
§ 82 Nästa möte. 
Nästa möte är den 17 september kl.18.00 i Vrigstad. 
Connye avtackades för sina år som ordförande inom Smålands Bilsportsförbund, tilldelades 
droppen. 
 
§ 83 Mötets avslutande 
Roger tackade för visat intresse, ett särskilt tack till Connye och Anita.  
Avslutade mötet. 
 

 

 
 
Vid protokollet Justeras 

Karin Leandersson  Roger Engström 
 


