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Valbered-
ning 

Connye Grönlund 

Christer Landén 

Peter Dahl 

David Lindström 
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Berndt Skogelind 

Madeleine Jacobsson 
Förhinder Thore Lax 

Roger Engström 
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§ 79 Mötets öppnande 
Ordförande Connye Grönlund hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
 
§ 80 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
 
§ 81 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under. 
 
  
§ 82 Ekonomiska rapporter 
Christer lämnade rapport. 
 
 
 
 



 

 

§ 83 Övriga rapporter 
Sen förra mötet har styrelsemedlemmarna inte haft några besök eller dylikt på agendan. 
 
 
§ 84 Skrivelser 
Christer redovisade inkomna skrivelser. 
Kursdatumen 2012 för SBF:s CL och SGA kurser är klara och ligger på deras sida. 
 
 
§ 85 Inkomna mail 
Kommit en förfrågan från Sara SGA för rally, att de önskar få ett mail när en ansökan om 
uppklassning av funktionärslicens inkommit innan styrelsen tar beslut. 
 
 
§ 86 Valberedningen. 
Valberedningen har pratat med de olika sportgrenarna om fortsatt arbete. 
I folkrace går Matias Åberg in i kommittén. Man söker nu en ny, som kan bli adjungerad. 
Karting får ny SGA, Andreas Adolfsson Växjö. Han har till sin hjälp Thommy Johansson 
Jönköping och Mike Lundström Eriksmåla.  
Dragracing blir vakant så länge, då ingen lämplig efterträdare hittats. 
I övrigt blir det inga förändringar för nästa år och som vanligt börjar man jobba parallellt från 
1 oktober. 
Valberedningen fortsätter jobba på.  
Till kommande årsmöte är det Connye, Roger, Thore och David som är på valbara platser. 
 
 
§ 87 Övriga frågor 
Fair Race behöver lyftas fram. Styrelsen ska skicka ut till klubbarna att de ska titta på sidan 
om Fair Race.  
Connye åker till distriktsordförandeträffen den 14 oktober. Han har med sig en del frågor och 
funderingar dit upp. 
Styrelsen ska göra ett försök till att få rörelsen att förstå hur det fungerar från funktion-
är/förare till SBF:s styrelse. 
Från 2012-03-01 är även rallyjuniorerna undantagna från 13 kronan. 
Styrelsen kommer att samåka till jubileumsfesten. 
 
 
§ 88 Nästa möte 
Nästa möte den 20 oktober i Vrigstad kl.18.00. Samtliga SGA inbjudes. 
 
 
§ 89 Mötets avslutande 
Connye tackade för visat intresse och särskilt tack till valberedningen, avslutade mötet. 
 

 

 
 
Vid protokollet Justeras 

Karin Leandersson  Connye Grönlund 
 


