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Styrelsemöte  11/07 

Smålands Bilsportförbund 2007-11-15 
 

Närvarande:    Ann Johansson (A.J) 
  Madeleine Jakobsson (M.J) 
  Christer Landen (C.L)    
  Connye Grönlund (C.G) 
  Kian Andersson (K.A), 
  Per Ottosson (P.O) 
 
Förhinder:   Sven-Inge Brååheden (S.B) 
 

 
§ 116.  Mötets öppnande. 
 

Ordförande Ann Johansson hälsade alla välkomna till Vrigstad.  
 
§ 117.  Föredragningslista. 
 
 Föredragningslistan upprättades och godkändes. 
   
§ 118.  Föregående protokoll. 
 
 A/ Protokoll 10 undertecknades inte under kvällen då man ville ha ytterligare en 

ändring, justeras samt undertecknas nästkommande möte. 
 
 B / Åtgärdslistan gick vi igenom och åtaganden som skulle göras var åtgärdade. 
 
§ 119.  Ekonomisk rapport. 
 
 C.L redovisar kontoutdrag och transaktioner för föregående månad.   
   
§ 120.  Övriga rapporter. 

 
 C.L  SSR – styrelsemöte. 

 
 A.J  Varit som representant på rallytävling samt varit på säkerhetskonferens i 

Stockholm.   
 
 K.A Varit på styrelsemöte hos Racesam, informerar styrelsen om vad som 

hade diskuterats under kvällen. De tog beslut på att ta ut 
förseningsavgifter för försent inkomna anmälningar 

  Kontrollen av bättre brandskydd i parkfarmé måste bli bättre till 
nästkommande tävlingar.  

 
 C.G Varit som representant från Smålands Bilsportförbund på ARC´s senaste 

styrelsemöte.  
 
 P.O Haft domaruppdrag på Bilsportsbörsens cupfinal i Emmaboda. SSR – 

styrelsemöte. 
  

§ 121.  Ankomna skrivelser: 
   

Det har inkommit en del skrivelser dessa är besvarade.  
 

 Vi har tagit del av det tekniska reglementet för Götalandscupen - rallycross – 
2008. 
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§ 122.  Avgivna skrivelser:  
  
 De ankomna brev som skulle besvaras är besvarade.  
 Så även de mail som inkommit till kansliet. 
 
§ 123.  Bestraffningsärenden: 
 
 Inga inkomna. 
 
§ 124.  Licensärenden: 
  
 Inga inkomna. 
 
§ 125.  Incidentrapporter: 
 
 Inga inkomna. 
 
§ 126. IT: 
 

Allt är som det ska. Fungerar mycket bra, snabb respons. 
 

§ 127.  Övrigt:  
  
 Kallelse till bolagsstämma i SSR 3 december har inkommit. CL skall kolla om han 

kan vara vår representant, annars inkallar han någon. 
 
 Vi beslutar att rallykommittén får köpa in ett specialset med verktyg som Svenska 

Bilsportförbundet tagit fram, för att användas vid kontroller i distrikten, utgifterna 
kommer att tas ifrån deras budget.   
 

§ 128.  Mötet avslutas: 
 
 Nästkommande möte kommer att hållas i Vrigstad torsdagen den 13 december 

2007.  
   
 
 
 
 
………………………………………….             ………………………………………………… 
Ordförande/ Ann Johansson                               Sekreterare/ Madeleine Jakobsson. 


