
 

 

 
 
 
 
 
 
 
    

PROTOKOLL  9/2012 

fört vid styrelsemöte 2012-09-20 
 
Närvarande  Connye Grönlund 

Karin Leandersson 

Christer Landén 

David Lindström 

Thore Lax 
Ungdom 
 
Förhinder 

Lina Leandersson 
 
Roger Engström 
Peter Dahl 
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§ 91 Mötets öppnande 
Ordförande Connye Grönlund hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 92 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 93 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under. 
  
§ 94 Ekonomiska rapporter 
Christer lämnade rapport. 
 
§ 95 Övriga rapporter 
Thore, Christer, Connye och David har varit i Anderstorp på TTA. 
Thore har också varit på tävlingsbesök i Vetlanda på Sydcupen 3 för elbilar, Radiostyrd Bils-
port. 
David har haft telefonmöte med Janne Möller angående sabotage på rallytävlingar. Jobbat 
med crosscart i Skillingaryd. 
Lina, Connye, Christer och Karin har varit på arbetsmöte i Växjö angående årsmötet. 
 
 
 
 



 

 

§ 96 Skrivelser 
Christer redovisade inkomna skrivelser. 
Martin Claesson, Anderstorp är antagen till ledarakademin. 
 
§ 97 Åtgärdslistan 
Har blivit genomgången. 
 
§ 98 Arbetsmöte 
Det var tyvärr dåligt besökt av styrelsen. 
Vi ändrar upplägget för årsmötet för att vi ska bli klara i tid. 
 
§ 99 Övriga frågor 
Nästa år ska vi försöka att lägga något styrelsemöte i samband med tävling hos någon arran-
gör. 
Karin och Lina åker till rallycrossens konferens/avslutningsfest för Götalandscupen i Jönkö-
ping. 
 
Valberedningen bjuds in till oktobermötet. 
 
SGA:erna bjuds in till novembermötet. 
 
Mail från Josefine på SBF till ungdomskommittén att de är uppbjudna till ungdomsforum i 
Stockholm den 27-28 oktober. Är bra om det skickas ut till distrikten också. 
 
Fråga om man kan få systemeti BS-online att flagga för att ett datum redan är upptaget för 
tävling. Har varit uppe och är svårt att generera enligt datakillarna, många grenar som skall 
samarbetas. 
 
Reglerna för DM i karting är fastställt. 
Inbjudan till Wäxjö MS 75-årsjubileum. Christer eller Connye med en ungdomsrepresentant 
åker och representerar Smålands BF. 
 
§ 100 Nästa möte 
Nästa möte den 16 oktober i Vrigstad kl.18.00. OBS!!! 16 oktober är en tisdag. 
 
§ 101 Mötets avslutande 
Connye tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 

 
 

 
Vid protokollet Justeras 

Karin Leandersson  Connye Grönlund 
 


