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§ 104 Mötets öppnande
Mötesordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 105 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänndes
§ 106 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll korrigeras angående § 99 där skrivelse har inkommit från
Jönköpings karting klubb, Lessebo MK samt 3 föreningar i Motoralliansen angående
revisorernas berättelse, där man står bakom deras yttrande om ansvarsfrihet på förbundsmötet,
protokollet är inte underskrivet då det var ett digitalt möte.
§ 107 Ekonomiska rapport
Vi har sökt bidrag från RF på 130,000 kr, och fått 60,000 kr beviljat. Det har kommit in några
tillståndsavgifter från tävlingar, annars inga stora förändringar ekonomiskt.

§ 108 Corona Situationen
Mats och David har tagit fram riktlinjer inom rally, 70+ ska inte medverka som tävlande eller
funktionär på tävlingar som arrangeras framledes och så länge restriktioner finns från
myndigheterna. Det är viktigt att det framgår i inbjudan hur många personer det får vara per
tävlingsekipage.
§ 109 Övriga rapporter
Christer- Sedvanligt kansliarbete, haft en del telefonsamtal angående hur man ska arrangera
tävlingar i nuläget.
David- Skrivelse om riktlinjer för att arrangera träning-tävling i rally, Hjälpt JMk med
inbjudan inför deras rallytävling som går på deras bana.
Mats- skrivelse tillsammans med David.
§ 110 Förbundsmöte 2020
Kommer att bli av den 5-6/9-2020
§ 111 Skrivelser
Några protokoll. RM Historiska i Nybro 2021 krockar med Ljungbys Midsommardans
rallytävling. Roger mailar förbundet angående detta, då SM och RM inte följer regelverket
med ansökningstiderna, gör det svårt med planering i distrikten.
RF SISU:s distriktsmöte är den 7/9-20.
§ 112 Åtgärdslistan
Åtgärdslistan gicks igenom. Vi planerar att kalla ordförande i klubbarna för ett digitalt möte
vecka 33 eller 34, för att gå igenom ekonomi och frågor angående förbundsmötet som är i
september.
§ 113 Övriga frågor
Inga övriga frågor kom upp.
§ 114 Nästa möte
Söndag den 2/8 kl 19,00 digitalt
§ 115 Mötets avslutande
Roger tackade, och avslutade mötet.
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