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

§ 109 Godkännande av dagordning
Sga går in under punkt 9, istället för årsmöte 2020

§ 110 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under av Roger.

 § 111 Ekonomiska rapport
Christer lämnade en ekonomisk rapport, och informerar att det är ca 10 st tävlingar som har 
fått förhöjd tillståndsavgift pga. att man kommit in med ansökningen försent.



Han informerar att ekonomin är bra, men att det kommer utgifter nu i höst, då det kommer 
kurser och SGA träffar i Stockholm.
Christer är positiv till ekonomiska utfallet gentemot budgeten.

§ 112 Regionindelningen
Roger, Ronny och Ann skulle träffa Konsulterna onsdagen den 9/10 i Göteborg angående 
regionindelningen, som blev inställd. Roger ska upp på ordförande konferens helgen 19-
20/10, och där har man avsatt ett stort pass där man går igenom distrikts indelning.
Efter Ordf konferensen tar vi upp frågan i distriktens arbetsgrupp igen.

Roger har haft en telefonintervju med konsulterna, där syftet var samla in information hur 
man tänker angående sammanslagningen. Resultatet av intervjuerna med respektive distrikt 
kommer att redovisas på Ordf konferensen 25/26 Okt.

§ 113 Övriga rapporter
Christer har utfört sedvanligt kansliarbete.
Mats Rallystrategi möte i Älmhult
Roger Rallystrategimöte i Älmhult, telefonmöte med DOG-Gruppen.

§ 114 Skrivelser
Jungnerligans Racing Club som tillhör oss men har adress Visby har inte skött sig mot RF, 
som att skicka in handlingar från föreningen så som verksamhetsplan, medlemslista och 
stadgar från föreningen. För att slippa utredning om uteslutning så har dom till den 30/11 på 
sig att komma in med detta.

Disa vill ha kontaktuppgifter på våra utbildare, Christer kontaktar henne om detta.

§ 115 Åtgärdslistan
Gicks igenom. Christer tar med sig ett USB minne till Ann-Marie till nästa möte

§ 116 SGA
Torsten Bil-O- Torsten har kommit tillbaka som SGA, men informerar att han jobbat med 
Bil-O under året, med utbilningar och som domare på tävlingar, det har varit 4 st. tävlingar i 
Kronoberg, dom satsar på att öka till 6 tävlingar nästa år. Han vill få ut mera utbildning till 
ungdomar och öka sporten. Han hade en utbildning i Småland den 18/8 med 16 st. deltagare. 
Man ser en ökning bland ungdomar och hoppas på ett bra 2020.

Linda Rally- Rally har blivit av med sin SGA, valberedningen jobbar på detta. Det har varit 
många rallytävlingar 2019. Under utbildningen i mars, var det stor uppslutning.
DM har inte blivit vad man hoppades på under året, då man försökte få med o-notade 
tävlingar har man ändå inte fått något startfällt utan, arrangörena har fått ställa in.
Det kommer att köras 2 st. SM tävlingar i Småland under 2020.

Frida Ungdomsgruppen- Informerar att Daniel och Lisa hoppar av ungdomsgruppen.
Frida har varit ute på ett antal tävlingar under året. Dom hade en kickoff på Elmia i mars med 
Södra och Västra, som blev väldigt populärt. 
Hon har hittat två st. som är intresserade att jobba med henne, Wilma Daag Gustavsson från 
Gränna och Tobias Vatvedt Kalmar, vi önskar dom lycka till med sitt arbete. Mats hjälper 
Frida med att sätta ihop en arbetsbeskrivning för ungdomsgruppen. Frida har börjat titta på att



ha en träff i Värnamo den 16/11 med föreläsare mm, Christer undersöker vad vi kan få för 
bidrag, och lämnar besked till Frida innan månadens slut, hur den ska finansernas.
Frida ordnar ett telefon möte med Tobias och Wilma om hur man kan arbeta framöver.

Urban Driftning- Det har körts 4 st. SM-tävlingar, inget RM. Vi har tappat ca 100 st. förare 
som kör utanför SBF, sen förra året då, det inte finns tävlingar på lägre nivå. Förarna tycker 
det har blivit dyrare att köra, för det skick banorna är i som man använder. Dom har inte 
lyckats att köra en 32 stege, för att det har varit dåligt med starter på tävlingarna. 

Frankie Miljö- Har varit ute på tävlingar och hälsat på, har varit med ett bra bemötande av 
arrangörena, han var även på Elmia
Varit på möte i Växjö och träffat en grupp som kallar sig Full fart framåt allternativa bränslen,
man diskuterade för och nackdelar med bränsle E85.
Han vill ha hjälp med att skapa utbilnings tillfällen, det finns utbildnings material.
Miljö, bana, säkerhet har blivit sammanslagna, det har fungerat bra, det man känner är att det 
är svårt att hålla isär ekonomin budgetmässigt.
man har fått ett bra samarbete med Svemo. 

Tom Rallycross- Man försöker få igång en lättare cup på lägre nivå, ska på möte i Skene där 
klubbar har blivit inbjudna för att diskutera hur vi får igång Rallycrossen igen, och få banor 
godkända, så vi kan ha tävlingar.

Gunnar Radiostyrt- Man har kört både SM och RM tävlingar i Småland under året, nästa år 
kommer bli lugnare. Det ska bli en ny styrelse i utskottet. Ny serie som ska locka nya och 
gamla förare.

Ronny Dragracing- Man har kört två DM tävlingar i Hultsfred och Älmhult, Han informerar 
att det körs tävlingar i Emmaboda men dom körs under Södra, han ser fram emot 
sammanslagningen, inga kurser under året och det är inga kurser inplanerade framöver.
Det kommer in nya el bilar och motorcyklar inom sporten, problemet är att det finns ingen 
utbildning till teknikerna för att t.ex. Besiktning på elfordon.

Man kan sammanfatta från alla SGA:na att dom vill ha tävlingar på lägre nivå, för att få in 
nya och gamla förare i sporten, att man ska får tillbaka förare som kör utanför SBF.

§ 117 Övriga frågor
Torsten Bil-O tar upp en fråga angående en dispens, på en ungdom på 19 år, som vill köra, 
han har dispens på rally men får ingen i Bil-O, Torsten undrar varför. Vi kan inte ta den saken
utan det är utskottet som tar dom besluten. SGA mejlar utskottet om detta.

Mats informerar om mötet om rallystrategi som var i Älmhult. I en bild visar han hur sporten 
kan utvecklas från bredden till toppen. Finns det en bredd bland förare och arrangörer så leder
detta till att några når toppen.
Man t.ex. kan lägga de mindre tävlingarna på söndagar, så kan förarna åka både lördag och 
söndag. Samarbetet mellan klubbarna gör att det blir lättare för arrangörena att genomföra 
tävlingar. En bra bredd på förare leder automatiskt till att vi får en bra topp. 



Christer informerar om bötesfonden hur den fungerar och vilka kriterier man ska ha för att 
söka, att man kan dela ut ett stipendium till ungdomar 14-25 år.
Christer förtydligar den och den gås igenom på novembers möte.

§ 118 Nästa möte
Tisdagen den 19 november

§ 119 Mötets avslutande
Roger tackade, och avslutade mötet.

Vid protokollet Justeras

Ann-Marie Nottemark Roger Engström, ordf


