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§ 90 Mötets öppnande 
Ordförande Connye Grönlund hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
 

 
§ 91 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 

 
 
§ 92 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under. 
 
 
  
§ 93 Ekonomiska rapporter 
Christer lämnade rapport. 
 



 
 
§ 94 Övriga rapporter 
Thore har besökt RM:et för Radiostyrd Bilsport i Vetlanda. 
 
David, Karin och Christer har inte haft något inbokat. 
 
Peter har träffat banobservatörerna i folkrace och diskuterat hur det är på tävlingarna.  
Peter har även gjort statistiken över anbudsförfarandet i Småland, det som är på prov under 
året. 
 
Connye rapporterade från distriktsordförandekonferensen. 
 
Frankie berättade om att SBF och Svemo har gått ihop om certifieringen hos klubbarna. 
Miljöansvarig i SBF:s regi får inte reda på om klubb/anläggning blivit certifierad av Svemo. 
Problem att få miljökommittén att lyssna på de ansvariga ute i distrikten. 
 
SGA:erna vill ha en ekonomisk rapport en gång i kvartalet. Christer kommer att skicka det. 
 
Rally fick ställa in sin förar/arrangörsträff p.g.a. för få anmälda. 
Fråga från Rallykommittén om att öronmärka förarkurspengar till förmån för ungdomarna i  
DM 2012. 
Det möter inga hinder utan ses som positivt. 
 
Folkrace har haft kalenderträff i Växjö. Alla arrangörer i folkrace var närvarande.       
Förarträffen genomfördes i samband med Vetlandas tävling. Det var ca 50-60 förare närva-
rande. 
FR-kommittén har satsat på smålandscupen. Det har varit uppskattat med prisbord och cup-
bladet. Fler och fler förare har startat i tävlingarna. 
FR-kommittén letar efter en ny person att adjungera till kommittén.  
De köper in en skrivare till kommittén. 
 
Rallycrossen har inte haft någon tävling i år i distriktet. 
DM 2011 har inte haft tillräckligt många startande enligt reglementet. 
 
Radiostyrd Bilsport kan inte ta ut domare till sina tävlingar p.g.a. kostnaderna utan de sitter 
hemma på distans. 
Landets RB SGA:er  är missnöjda med utskottet i SBF.     
 
 
 
§ 95 Skrivelser  
Christer redovisade inkomna skrivelser. 
Christer och Roger åker på Smålandsidrottens konferens den 25-26 november. 
 
 
 
§ 96 Åtgärdslista 
Styrelsen arbetar efter en åtgärdslista. 
 
 
 
§ 97 Övriga frågor 
Sara undrar över kursintyg med loggan på. Christer skickar ett antal till henne. 



 
Det finns en grupp på Facebook som kallar sig Smålands BF. David pratar med upphovsma-
karen om han kan byta namn. 
 
Diskuterades om valen av kommittéerna, att inte alla väljs samtidigt. Föreslogs att det görs 
som när styrelsen väljs. 
 
Björn undrar om inte folkrace och rallycross kan ha gemensam funktionärsutbildning för do-
mare. 
 
Frankie kan vara med vid kurserna. Han berättade att det finns tankar om att miljöchefen vid 
tävling ska ha B-licens. Det känns inte rimligt, det är svårt nog ändå att få funktionärer med 
licens. 
 
 
§ 98 Nästa möte 
Nästa möte den 24 november i Vrigstad kl.18.00. 
 
 
§ 99 Mötets avslutande 
Connye tackade för visat intresse och ett särskilt tack till SGA:erna, avslutade mötet. 
 

 
 

 
Vid protokollet Justeras 

Karin Leandersson  Connye Grönlund 
 


