
 

 

PROTOKOLL  8/2016 
fört vid styrelsemöte i Vrigstad 2016-08-11 
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SGA:er 

Roger Engström 
David Lindström 
Karin Leandersson 
Christer Landén  
Thore Lax 
Lina Leandersson 
Frida Lindström 
Urban Fredriksson 
Björn Faugstadmo 
Torsten Cordes 
Janne Möller 
Joakim Grönlund 
Leena Tidman Åberg 
Johan Eriksson 
Gunnar Gustafsson 
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§ 72 Mötets öppnande 
Mötets ordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 
 
§ 73 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 74 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under. 
  
§ 75 Ekonomiska rapporter 
Christer lämnade rapport. 
 
§ 76 Övriga rapporter 
Karin har varit och jobbat som funktionär på semesterracet folkrace hos Vimmerby MS, 
semesterracet karting hos Kalmar MK och juniorlägret folkrace hos Kalmar MK. 
Lina har haft planeringsmöte tillsammans med ungdomsgruppen.  



 

 

Varit funktionär vid semesterracet folkrace hos Vimmerby MS och vid juniorlägret folkrace 
hos Kalmar MK. 
Christer har tillsammans med Frankie Larsen varit på STCC i Anderstorp för uppföljning av 
miljödelen som Svemo godkänt. 
Roger var på Skilling 500 Rally och haft telefonmöte med Rallykommittén. 
Övriga i styrelsen har inte haft något inplanerat. 
 
§ 77 Skrivelser 
Christer redovisade inkomna skrivelser. 
 
§ 78 Åtgärdslistan 
Har blivit genomgången. 
 
§ 79 SGA:er 
Johan-Karting har haft full fart framåt sen säsongen började.  
Deltagarantalet har ökat. 
Letar efter någon till ungdomsgruppen. 
Har varit på några evenemang och ställt ut kartar. Det har varit både bra och mindre bra vid de 
tillfällena. 
Fungerar bra mot SBF:s utskott. 
 
Leena-Folkrace tycker att första halvan av året var turbulent. Mycket pga omskrivningen av 
reglementet.  
Den 11 september är det en träff med arrangörerna. 
Problem med LOTS, förarna har ej förstått. 
Dom tycker att dom behöver vara fler i kommittén. 
Problem med utskottets tekniska sida. Svårt att kunna beställa och få hem vagnböcker. 
 
Joakim-Racing jobbar mycket med Anderstorp. Bullerdagarna är för få för att få ekonomi i 
det. Det behövs fler. 
Problemet gäller nationellt. 
Hur ska vi göra för att det ska kunna bli bra? 
 
Gunnar-Radiostyrd Bilsport tycker det funkar bra med SBF:s utskott. 
Det är lugnt. 
Det har körts SM och RM tävling i Växjö. Det kördes på asfalt. 
 
Janne-Rally berättade att det varit en del inställda tävlingar. 
Nya tankar runt Grupp E och F. Skickat till utskottet, Det är väldigt mycket klasser. 
Söker arrangören till RM? 
Sökta tävlingar för nästa år som ligger i LOTS, var hittas det av ex arrangören, SGA:er? 
SGA:er bör iaf ha tillgång till sökta tävlingar i sin gren. 
Vet inte om dom kommer fortsätta med sin förar/arrangörskonferens i okt/nov? 
 
Torsten-Bilorientering talade om att det är nytt reglemente sen december 2015. 
Kört SM med Grimslöv som arrangör. 
Torsten och Folke Ringberg är utsedda till Förbundsdomare. 
13 september är det ban/arrangörsträff i Hovmantorp. 
Problem med LOTS. 
 
 
 
 



 

 

Urban-Drifting tycker det går lite på halvfart. 
Nytt utskott som verkar fungera bra. 
Problem med effekten på en del bilar. 
Svårt att få människor att arbeta ideellt. 
 
Björn-Rallycross En inställd tävling i Götalandscupen pga någon skrivit negativt på  
Facebook. Det skulle vara 11 tävlingar men det blev bara 9. 
Problem med att det är långa avstånd mellan tävlingarna. 
Dåligt med startande i tävlingarna.  
Inte många förare från distriktet. 
 
Frida-Ungdom berättade att det finns en FB-sida och Instagram i distriktet för ungdomarna. 
Ny mailadress. 
Planer för Elmia 2017. 
Ny medlem i UG sen i mars Louisa Johansson. 
Vill få in fler ungdomar i kommittéerna. 
Finns en hashtag # smbfungdom. 
Planer på en ungdomsträff. 
Dom ska åka ut till skolor och prata lite om motorsport. 
 
§ 80 Motorsportsevent 
Bjudit in några klubbar till en träff för att diskutera eventet och dess arrangemang. 
 
§ 81 Övriga frågor 
 
 
§ 82 Nästa möte. 
Kommande möten i höst är den 22 september, 20 oktober, 17 november och den 15 december. 
Mötena är kl.18.00 i Vrigstad. 
 
§ 83 Mötets avslutande 
 Roger tackade för visat intresse, avslutade mötet. 
 
 
 
 
Vid protokollet Justeras 

Karin Leandersson  Roger Engström 
 


