
 

 

 
 
 
 
 
 
 
    

PROTOKOLL  9/2013 

fört vid styrelsemöte 2013-09-19 
 
Närvarande  Roger Engström 

Karin Leandersson 

Christer Landén 

Peter Dahl 

Thore Lax 

David Lindström 
Ungdom 
Valberedn. 
 
Förhinder 
 

Lina Leandersson 
Berndt Skogelind 
 
Connye Grönlund 
Linda Söderström 

 
§ 89  Mötets öppnande 
§ 90  Godkännande av dagordning 
§ 91  Föregående mötes protokoll 
§ 92  Ekonomiska rapporter 
§ 93  Övriga rapporter 
§ 94  Skrivelser 
§ 95  Åtgärdslistan 
§ 96  Valberedningen 
§ 97  Övriga frågor 
§ 98  Nästa möte  
§ 99  Mötets avslutande 
 
 
§ 89 Mötets öppnande 
Vice ordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 90 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 91 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under genom Roger Engström. 
  
§ 92 Ekonomiska rapporter 
Christer lämnade ekonomisk rapport resultat i linje med budget. 
 
§ 93 Övriga rapporter 
Lina har tillsammans med Linda, Peter och Christer varit i Växjö på ungdomsintegreringspro-
jektet inom  SBF. 
David var och uppvaktade Mats Bergman som representant för distriktet på hans årsdag. 
Roger och David i egenskap av faddrar för rallykommittén var med på två möten angående 
rally DM och situationen med Volvo Mekonomen.  
Övriga i styrelsen har inte haft något inplanerat. 
 
 
§ 94 Skrivelser 
Christer redovisade inkomna skrivelser. 



 

 

 
§ 95 Åtgärdslistan 
Har blivit genomgången. 
 
§ 96 Valberedningen 
Det mesta är klart. Endast några få som inte har svarat än. 
 
§ 97 Övriga frågor 
Frågan om larmtelefon i rally sekreteriat tävlingsledning kom upp. Överlämnades till David 
och Roger att ta vidare till rallykommittén. 
Ansökan om A-licens funktionär rally från Gert Bengtsson, Ryd. 
Avslogs. P.g.a. för få meriter. 
2014 kommer det att vara en banbesiktningskurs i folkrace uppe i Gävle. 
Peter har pratat med Martin och Martin i ungdomskommittén om intresse av att medverka i 
kommittén. Båda har intresse av att fortsätta. 
Mötet med ungdomsintegreringsprojektet var mycket givande. Nu vet vi hur vi ska jobba vi-
dare. 
Connye har drabbats av sjukdom och kan därför inte vara med för tillfället. Roger går in tills-
vidare. 
 
§ 98 Nästa möte 
Nästa möte den 24 oktober i Vrigstad kl.18.00. Till det mötet bjuds SGA:erna in. 
 
§ 99 Mötets avslutande 
Roger tackade för visat intresse och ett särskilt tack till Berndt Skogelind. Avslutade mötet. 
 

 

 
 
Vid protokollet Justeras 

Karin Leandersson  Roger Engström 
 


