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§ 91 Mötets öppnande
Mötesordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 92 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänndes

§ 93 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes, men inte underskrivet då det var ett digitalt möte.

 § 94 Ekonomiska rapport
Det har varit väldigt lugnt, vi har fått in lite tillståndsavgifter från bland annat Drivers Open. 
Inga utgifter sen sist.



§ 95 Corona Situationen
FS har kallat till möte med alla distrikt och utskott. Där gick man igenom dom nya direktiven 
som börjar gälla fom den 14/6. Då vi nu får börja ha tävlingar ska vi följa restriktionerna 
angående Covid-19. 
Ang Folkrace fördes en diskussion om möjligheten till anbudsfria tävlingar, alternativt att det 
bara är dom tävlande som ska få lägga anbud, så länge det är publikfria tävlingar. 
Roger kontaktar Folkraceutskottet i frågan angående anbud på tävlingar.
Vi kommer godkänna tävlingstillstånd, men det är upp till arrangören att göra en 
riskbedömning angående bestämmelserna från folkhälsomyndigheten och polisen. 
Roger gick igenom ett bildspel från FS som kommer skickas med tillståndet för tävling.

§ 96 Mediadrevet SBF
Det har varit väldigt lugnt på sociala medier senaste tiden.

§ 97 Övriga rapporter
Roger- Har haft telefonmöten med FS angående Covid-19. Samt telefonmöte med distrikten.

Mats, telefonmöte med länsstyrelsen angående att träna på enskilda, privata vägar som inte 
uppbär stadsbidrag, dessa kan man träna på, om man har markägarens tillstånd. Vill man 
arrangera en rallytävling så kan man kontakta länsstyrelsen, det finns möjligheter att få ett 
tillstånd snabbare än fyra månader på grund av Covid 19. 
Diskussion fördes kring möjligheterna att man arrangerar RS-tävlingar inom Rally.
Mats med Davids hjälp skriver ihop ett informationsbrev om detta.

Christer- Sedvanligt kansliarbete.

§ 98 Förbundsmöte 2020
Är framflyttat igen och kommer nu att bli den 5-6/9-2020.

§ 99 Skrivelser
Nya protokoll från FS och utskott gicks igenom, inget anmärkningsvärt noterades.
Till styrelsen har det inkommit några få skrivelser från föreningar angående kommande 
förbundsårsmöte och revisionsberättelsen för 2019.
Styrelsen tar dessa i beaktande till årsmötet i sept.

§ 100 Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan gicks igenom.

§ 101 Övriga frågor 
Christer har varit i kontakt med Korslycke Bil den 4/6, angående dom däcken som var köpta 
till Smålandscupen 2020, vi har fått ok att lämna tillbaka dom.

§ 102 Nästa möte
Söndag den 5/7 kl 19,00 digitalt

§ 103 Mötets avslutande
Roger tackade, och avslutade mötet.


