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fört vid styrelsemöte 2014-10-23
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David Lindström
Karin Leandersson
Christer Landén
Peter Dahl

Förhinder Lina Leandersson
Thore Lax
Linda Söderström
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§ 94 Mötets öppnande
Mötets ordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet 
öppnat.

§ 95 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 96 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under.
 
§ 97 Ekonomiska rapporter
Christer lämnade rapport.

§ 98 Övriga rapporter
David har varit med rallykommittén på deras möte den 21/9 i Lammhult.
Han var även i Norrahammar på rallytävlinen Hammarslaget.
Peter har varit i Kalmar på avslutningstävlingen i Smålandscupen folkrace.
Christer var i Stockholm på Bilsport Online, workshop.
Karin har varit i Mönsterås, Vimmerby och Kalmar på folkracetävlingar.
Roger var också med på rallykommitténs möte i Lammhult. 
Han har även varit med vid Växjö MS styrelsemöte  möte där Sisu var och informerade.
Var på en utbildningsdag på Arlandastad med bland annat Sisu och SBF.
Varit uppe på SBF:s kansli på möte om hur regelgruppen ska fungera.
Var med på telefonmöte med DOG-gruppen.



§ 99 Skrivelser
Christer redovisade inkomna skrivelser.
Fått en inbjudan till juridiskt seminarium. Christer åker upp.

§ 100 Åtgärdslistan
Har blivit genomgången.

§ 101 Övriga frågor
Peter visade materialet till C-licenskurserna som ska användas vid de olika tillfällena.
Ej grenspecifik.
Roger berättade om kurser genom Sisu.
Kan man göra en kurs med E-learning och en dag praktisk, som 2-dagarskurs?
Möjlighet till livemeeting.
Beslutades att vi fortsätter följa SBF:s matris  gällande kraven vid uppklassning av licenser. 
Beslutades köpa in fyra (4) flaggor till Smålands BF som skall användas vid olika 
arrangemang i distriktet.
David åker till Stockholm på säkerhetsrådgivarekurs.
Valberedningen i SBF bjuder in till en 1-dagars konferens för distriktens valberedning.
7-8 februari 2015 kommer det vara en kursledarkurs i Stockholm.

§ 102 Nästa möte.
Nästa möte blir den 20 november kl.18.00 i Vrigstad. SGA:erna och valberdning ska bjudas 
in.
Obligatoriskt för SGA:erna att närvara. Övriga i kommittéerna får komma om dom vill.

§ 103 Mötets avslutande
Roger tackade för visat intresse, avslutade mötet.

Vid protokollet Justeras

Karin Leandersson Roger Engström


