Styrelsemöte 10/10
Smålands Bilsportförbund 2010-09-23
Närvarande:
Conny Grönlund (C.G)
Christer Landén (C.L)
Kian Andersson (K.A)
David Lindström (D.L)
Valberedningen: Birgitta Erlandsson, Berndt Skogelind, Sven Cesar

Ej närvarande:

Madeleine Jakobsson (M.J)
Roger Engström (R.E)
Thore Lax (T.L)

§ 77. Mötets öppnande:
C.G Hälsade alla välkomna till mötet.
§ 78. Föredragningslista:
Föredragningslistan upprättades och godkändes.
§ 79. Föregående protokoll:
Protokoll nr 09 är inlagt på hemsidan. Undertecknades.
§ 80. Ekonomisk rapport:
C.L Redovisade ekonomin för denna del av året. Ligger i fas med budget.
§ 81. Övriga rapporter:
Inget att rapportera.
§ 82. Skrivelser:
C.L Förmedlade de inkomna/avgivna skrivelserna.
§ 83. Övrigt
-

Utdelning av inkomna bötespengar diskuterades igen. Bestämdes att CG och
CL gör textförslag och beslut tas på nästa möte.

-

Förfrågan inkommit om hur ”fria startkortet” kan användas om man sitter som
kartläsare. Överlämnat till Rally kommittén som har beslutat att kortet är
personligt och gäller bara för förare. Personen är underrättad

-

CL redogjorde om vad som hänt angående hanteringen med obetalda
tävlingsböter.

-

Förfrågan från Danne Pettersson Upplands Bf angående bidragsmöjligheter till
en Smålandsförare som har sin licens i annat distrikt.
Vi har ingen fond eller liknande för förare som kör för klubb utanför distriktet.
Vi föreslår att man söker bidrag från SMSC och Kronprinssessan Viktorias
fond. CL svarar.

-

SSR har bolagsstämma 1 december. Önskar förslag på ledamöter. Vi har
namnförslag och beslut tas nästa möte. CL kontaktar vederbörande för
godkännande.

-

DL meddelade att Skillingaryd har en grupp som arbetar aktivt med upplägget
inför årsmötet.

-

Valberedningen som var inbjuden tyckte att, det gått lättare i år, med att få
svar från våra sga och kommittéledamöter, man har använt sig av mycket
mail. Har även fått förslag på person som kan sitta med som adjungerad.
Följande har sagt ja till ytterligare 1 år:
Sara Gustavsson Skillingaryd, Michael Johansson
Vimmerby, Gert- Owe Pettersson Vislanda, Johan
Westergren Skillingaryd, Jan Möller Lammhult.
FOLKRACE,
Sandra Tidman Hultsfred, PO Leandersson Orrefors, David
Johansson Värends Nöbbele,
ADJUNGERAD, Matias Åberg Storebro
RADIOSTYRD BILSPORT, Gunnar Gustafsson Hillerstorp
RALLYCROSS,
Björn Faugstadmo Jönköping
OFFROAD,
Bo Davidsson Habo
RACING,
Joakim Grönlund Jönköping
DRAGRACING,
Joakim Wicander Moheda
BIL-O,
Rolf Linde Växjö
MILJÖRÅDGIVARE,
Frankie Larsen Ljungby
RALLY,

Beslutades, att inte ha kvar INTEGRERING som kommitté längre, eftersom
det skall finnas i alla grenarnas eget tänk
KARTING, Beslut på nästa möte, då lite frågetecken fanns kvar
§ 84. Nästa möte:
Vrigstads värdshus den 25 oktober,
Monica Möller, vår fadder är inbjuden
Kommande möten 18 november och den 16 december,
samtliga möten börjar klockan 18:00.
§ 85. Mötet avslutas:
C.G Tackade för visat intresse och avslutade mötet.
……………………………….. …
Ordförande / Connye Grönlund

………………………………………….....
Sekreterare / Christer Landén.

