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§ 78 Mötets öppnande
Mötesordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 79 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänndes

§ 80 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes, men inte underskrivet då det var ett digitalt möte.

 § 81 Ekonomiska rapport
Christer lämnade rapport. Då alla tävlingar och utbildningar är inställda på grund av Covid-
19, så blir det inga intäkter i kassan, vilket resulterar i att vi ligger mycket minus mot 
budgeten. I nuläget är det ca 15-20 inställda tävlingar och ökar för varje helg. 
Situation innebär också att vi stramar åt när det gäller utgifter och styrelsens möten är numera 
helt digitala i syfte att spara in kostnader.



§ 82 Corona Situationen
Situationen med Covid-19 är kompletterad med nya direktiv, innebär att man inte får resa mer
än två timmar hemifrån. Det ska komma nya direktiv angående idrotten den 3 juni, vi 
avvaktar och ser vad det innebär och lägger därefter ut kompletterande information på 
hemsidan.

§ 83 Mediadrevet SBF
Det har kommit ett nytt mejl från Harry Joki. Ordförandena från Småland, Övre Norra och 
Gotland har skrivit ihop ett mejl som kommer gå ut till alla distrikt, där man redogör lite av 
vad som händer på sociala media.

§ 84 Övriga rapporter
Mats- Arrangerat en träning.
Christer- Sedvanligt kansliarbete, har gett tillstånd för tävlingar typ Drivers Open och några 
rallyträningar, mest på arenor.

§ 85 Förbundsmöte 2020
Kommer i dagsläget äga rum den 14/6, där bara delegaterna åker på, man har ett reservdatum 
den 5-6/9, beroende på hur situationen med Covid-19 ser ut. Roger tar reda på mer angående 
dom nya restrektionerna med restid på två timmar.

§ 86 Skrivelser
Några protokoll, vi kan konstatera att vissa protokoll är väldig lite information i.

§ 87 Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan gicks igenom.

§ 88 Övriga frågor 
Lina tog upp att Annelie Thylen Vetlanda vill bli förarutbildare i folkrace, och vem som 
godkänner henne. Lina tar kontakt med Leena Tidman angående detta.
Christer har fått en faktura på 32 st däck från Korslycke Bil som skulle vara priser i 
Smålandscupen, ska dom returneras?. Lina pratar med Leena Tidman om det.

§ 89 Nästa möte
Söndag den 7/6 kl 19,00 digitalt

§ 90 Mötets avslutande
Roger tackade, och avslutade mötet.

Vid protokollet Justeras

Ann-Marie Nottemark Roger Engström, ordf


