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§ 84 Mötets öppnande
Mötesordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 85 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 86 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och skrevs under av Roger, då Mats
hade förhinder skriver han under på nästa möte.
§ 87 Ekonomiska rapport
Christer lämnade en ekonomisk rapport, den är stabil och ligger bra till på året, vi följer
budgeten.

§ 88 Regionindelningen
Roger kommer ha telefonmöte med konsulten Mattias Claesson, för att följa upp arbetet med
regionindelningen.
§ 89 Övriga rapporter
Christer har utfört sedvanligt kansliarbete.
Ann-Marie har varit i Hultsfred på SM i Drifting
David har stöttat Frida i ungdomsgruppen, samt haft utskotts arbete.
Roger telefonmöte med regelgruppen om G-Regler. Varit på Dragracing i Mantorp.
§ 90 Skrivelser
Kursekonomi redovisades, Att förekommen skrivelse till utskott, ska kopia gå till styrelsen.
Viktig information till våra föreningar om GDPR, denna information ska skickas ut till alla
föreningar.
Styrelsen har tagit del av ny sammansättning av ungdomsgruppen som är ok från styrelsen
och önskar dom lycka till.
§ 91 Åtgärdslistan
Gicks igenom. Beslutas att åtgärdslistan skall följa med vid utskick av protokoll till styrelsen.
Lina blir kontaktperson till Smålandsidrotten angående våra klubbesök och senare även för att
ta del av utbildningsdelen.
§ 92 Årsmöte 2020
Årsmötet beslutades att hållas i Vrigstad den7-9/2 2020.
Lina och ungdomsgruppen jobbar vidare.
§ 93 Övriga frågor
Reviderat årets DM regler i karting, det är karting kommittén som har föreslagit ändringen,
styrelsen står bakom det beslutet.
Rallyforum i Säffle 7/12 2019
SGA i dragracing utskottet har skrivit att dom har önskemål om visitkort, styrelsen har
mottagit detta, men tycker att det räcker med våra brickor.
SGA för både enkel bilsport och karting, stiger av sina uppdrag, valberedningen är
informerad.
§ 94 Nästa möte
Nästa mötesdatum är redan bestämt till 19 september, då kallas även valberedningen, CL
fixar.
§ 95 Mötets avslutande
Roger tackade för visat intresse, och avslutade mötet.
Vid protokollet
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Ann-Marie Nottemark

Roger Engström, ordf

