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§ 78 Mötets öppnande.
Mötesordförande Mats Bergman hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 79 Information om ett Rally i Småland för klassiker.
Peggen Andersson med kollegor visar en presentation om ett rally för klassiska rallybilar tänkt att
arrangera med Småland som bas.

§ 80 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes
§ 81 Föregående protokoll.
Föregående mötesprotokoll godkändes, men är inte underskrivet då mötet var digitalt.
§ 82 Ekonomisk rapporter.
Vi har ett positivt resultat i ekonomin, tack vare extra coronabidrag från RF.
§ 83 Information om SBF, DOG möten m.m.
Mats informerar att nya förbundsstyrelsen har kommit igång. Det har inte varit något DOG
möte.
§ 84 Coronasituationen.
Vi följer folkhälsomyndigheten, RF och SBF om att alla tävlingar utom SM/RM är inställda
tills vidare. Mats och Christer har haft ett digitalt möte med Roger Engström och Anna
Nordkvist hur vi ska starta upp verksamheten när det blir aktuellt, vi avvaktar och ser vad
dom nya direktiven är som kommer den 17/5.
§ 85 Utbildningsorganisation.
Vi avvaktar möte med SBF:s utbildare om den nya digitala plattformen. Detta kan ge idéer
om vår egen utbildningsorganisation.
§ 86 Kontakter mellan distrikt och klubbar.
Hur ska vi ha kontakt med klubbarna? Mats sätter ihop ett förslag för detta.
§ 87 Rapporter från styrelsen.
Mats-Digitalt förbundsårsmöte, digitalt möte med Roger Engström och Anna Nordkvist
Ann-Marie- Digitalt förbundsårsmöte
Christer- Digitalt förbundsårsmöte, digitalt möte med Roger Engström och Anna Nordkvist.
§ 88 Skrivelser.
Protokoll som man kan gå in på SBF:s hemsida och läsa.
Rolf Linde Växjö har skickat en skrivelse, David och Mats svarar honom.
Anders Martinssons skickas vidare till rallykommittén i Småland och Södra.
SISU kurs för valberedningen. Skickad till denna
SISU kurs Pedagogik i Teamskurs. Mats går på denna, skickar inbjudan till styrelsen.

§ 89 Åtgärdslista.
Gicks igenom, Ann-Marie uppdaterar den.
§ 90 Övriga frågor.
Vi gick igenom Peggens presentation och diskuterade detta rally. Vi tar inget aktivt beslut
men stöttar de idén och de klubbar som vill arrangera en tävling. Mats kontaktar SGA
Annelie tar upp frågan vad man ska göra som kontaktperson till SGA, vi gick igen detta.
§ 91 Nästa möte.
Onsdag den 9/6 kl 18,00 i Vrigstad
§ 92 Mötet avslutas
Mats tackar för mötet och avslutar det.
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