PROTOKOLL 09/2017
fört vid styrelsemöte i Vrigstad 2017-09-26
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§ 85 Mötets öppnande
Mötets ordförande Roger hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 86 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 87 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under.
§ 88 Ekonomiska rapporter
Christer lämnade rapport.
§ 89 Övriga rapporter
David har konsulterat i säkerhetsfrågor angående olyckor i Rally som skett under kort tid. Han
har även deltagit i telefonmöte med rally kommittén.
Roger har haft dialog med DOGgruppen angående Miljö i SBF.
Christer har haft dialog med SBF angående Miljö i SBF.
Övriga styrelsemedlemmar har inta haft något inplanerat för distriktet.
§ 90 Skrivelser
Christer redovisade inkomna skrivelser.

§ 91 Åtgärdslistan
Har blivit genomgången.
§ 92 Årsmöte
Årsmötet blir i Vrigstad 2018-02-10.
§ 93 Övriga frågor
Valberedningens arbete med kommitteérna böjar vara klart.
Utbildning – klart
Rallycross - klart
Miljörådgivare – klart
Dragracing – klart
Karting – kommittén är klar, det är ny SGA som saknas för tillfället.
Rally – Linda Söderström går in som ledamot istället för Janne Möller som istället blir
adjungerad.
Radiostyrd Bilsport – klart
Ungdom – klart
Bil-O – klart
Folkrace – klart
Drifting –
Offroad –
David skall gå säkerhetsrådgivareutbildning 14-15 oktober på Arlanda.
Vi diskuterade olika utmärkelser, ex. silverratt, guldratt osv. passa på att inventera i era
klubbar om det finns någon som är kvalificerad för en fin utmärkelse.
§ 94 Nästa möte.
Är i Vrigstad 18 oktober kl. 18.00
§ 95 Mötets avslutande
Roger tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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