
                                               Styrelsemöte 09/08 
                            Smålands Bilsportförbund 2008-08-26 
 
Närvarande:               Ann Johansson (A.J) 

Christer Landén (C.L) 
Madeleine Jakobsson (M.J) 
David Lindström (D.L) 
Kian Andersson (K.A) 
Roger Engström (R.E) 

 
Frånvarande:  Connye Grönlund (C.G) 
 
Inbjudna:   Valberedningen - Birgitta Erlandsson (B.E), Göran Berg (G.B) och  

Sven Cesar (S.C). 
 
§ 93.  Mötets öppnande: 

 
Ordförande Ann hälsade alla välkomna till mötet. 

 
§ 94.  Föredragningslista: 

 
Föredragningslistan upprättades och godkändes.  

 
§ 95.  Föregående protokoll: 

 
A / Protokoll nr 08 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? 

 
§ 96.  Ekonomisk rapport: 

 
CL Redovisade den ekonomiska delen, ekonomin ligger i linje med      
       föregående år och budget. 
 

§ 97. Övriga rapporter: 
 

M.L - Veidec festivalen Mantorp inbjuden som fadder. 
D.L - Haft möte med Jan Möller om säkerhet gällande publik/buller. 
R.E - 3 styck domaruppdrag. 

 
§ 98.  Ankomna skrivelser: 

 
Christer förmedlade de inkomna skrivelserna. 
En licens uppklassning har inkommit, denna visade sig innehålla för gamla 
meriter så den sändes tillbaka för uppdatering av meriter.  

 
§ 99.  Avgivna skrivelser: 
 

2 styck mail är sända. 
 



 
§ 100.  Övrigt: 
 

Licensansökan 
 
En licensansökan om uppklassning har inkommit. Innehöll för gamla meriter, 
återsändes för uppdatering. 

 
Valberedningen lämnade följande förslag om nästa års kommittéer:  
 
Rallykommittén - Sara Gustavsson Skillingaryd, Michael Johansson  
                            Vimmerby, Gert-Owe Pettersson Vislanda, Johan    
                            Westergren Klevshult och Jan Möller Lammhult. 
 
Off-road - Bo Davidsson Habo. Adjungerad önskas. Förslag mottages. 
 
Racing - Joakim Grönlund Jönköping. 
 
Rallycross - Björn Faugstadmo Jönköping. 
 
Karting - Tommy Johansson och Stefan Andersson Båda Jönköping. 
 
Folkrace - Peter Dahl Hamneda, P-O Leandersson Orrefors, Sandra Tidman   
                 Vimmerby och Kerstin Sundberg Skillingaryd. 
 
Dragracing - Joacim Wicander Moheda. 
 
Integrering - Karin Leandersson Orrefors och Birgitta Erlandsson            
Oskarshamn. 
 
Juridiska - Karin Leandersson Orrefors, Bo Runbjörk  Anderstorp och Connye   
                 Grönlund Skillingaryd. 
 
Styrelsen antog förslagen och de som återstår bestäms under nästa möte 
 
Angående  Westerlunds kanna så ser styrelsen över om det finns möjliga nya  
kandidater till en kommitté. Insamling av text till memorian pågår. 
 
Har fortfarande inte fått något förslag på vad som är tänkt för skäktan, förslag 
mottages mer än gärna. Hör av er till Christer Landén. 
 
Att sälja föreningslotter som var föreslaget på förra styrelsemötet kan inte 
utföras eftersom Smålands Bilsportförbund inte är registrerat hos Svenska 
Spel som förening. 
 
Det finns fortfarande intyg kvar för genomgången utbildning på kansliet. Bör 
användas, CL skickar  till utbildarna efter anmält behov. 
 
Vårt årsmöte kan komma att genomföras tillsammans med Södra 
Bilsportförbund, då det är 30 år sedan vi delade ett stort distrikt till 2 styck. Om 
det går att genomföra eller inte, kan vi inte ta ställning till just nu.  
 



 
Beslutat är att årsmötet kommer att hållas den 14 februari - 2009. Troligtvis på 
Växjö stadshotell.  Styrelsen har ansvaret eftersom ingen klubb anmälde sig 
till att vara värd. 
 
Beslut: Beställa jackor till de i styrelsen och kommittéerna som ännu ej fått. CL 
ansvarar. 

 
§ 101.  Nästa möte: 

 
Nästa möte kommer att vara i Vrigstad den 16 oktober klockan 18:00. 
CL mailar ut kallelse till styrelsen och till miljörådgivaren samt SGA Bil-O. 

 
§ 102.  Mötet avslutas:  

 
Ann tackar för visat intresse. 
 
 
……………………………….. … …………………………………………..... 
Ordförande / Ann Johansson. Sekreterare / Madeleine Jakobsson. 

 


