
                                               Styrelsemöte 11/08 
                            Smålands Bilsportförbund 2008-11-19 
Närvarande:  
Ann Johansson (A.J) 
Christer Landén (C.L) 
Madeleine Jakobsson (M.J) 
Connye Grönlund (C.G),  
Kian Andersson (K.A) 
Roger Engström (R.E) 
 
Frånvarande: David Lindström (D.L) 
 
§ 115. Mötets öppnande: 
 
Ordförande Ann hälsade alla välkomna till mötet..  
 
§ 116. Föredragningslista: 
 
Föredragningslistan upprättades och godkändes.  
 
§ 117. Föregående protokoll: 
 
A / Protokoll nr 09 undertecknades. Protokoll nr 10 skall ändras och läggas ut på 
hemsidan så fort detta är gjort. Undertecknar detta nästkommande möte. 
 
Åtgärdslistan: 
 
Söka efter föreläsare till årsmötet. 
 
§118. Ekonomisk rapport: 
 
CL Redovisade den ekonomiska delen, ekonomin ligger i linje med föregående 
år och budget. 
 
§ 119. Övriga rapporter: 
 
C.L – Varit på utbildar träff – Smålandsidrotten. Arbetar mycket med att organisera 
årsmötet 2009. 
 
A.J – Varit på folkrace förarträff i Växjö. Varit som representant från Smålands 
bilsportförbund på offroad träff i Oskarshamn. 
 
C.G – Varit på juridisk kurs i Stockholm. 
 
§ 120. Ankomna skrivelser: 
 
Christer förmedlade de inkomna skrivelserna. 
 
 



 
§ 121. Avgivna skrivelser: 
 
Ett antal mail är sända. 
 
 
§ 122. Övrigt: 
 
Jackorna som skulle beställas blir fördröjda. Firman som tillverkar dem har satt lägsta 
antal på 50 styck och det är lite för många för oss. CL har tagit en ny kontakt och 
skall skicka upp en jacka till denna för att få en offert på det antal som vi behöver.   
 
CL tog upp om kostnaderna för resorna till de centrala kurserna. Han föreslog att vi 
skulle skicka en motion till rådsmötet för att visa att de höga kostnaderna gör att vi 
inte kan skicka mer folk då det inte är ekonomiskt hållbart för distrikten. 
Vi beslutade att CL skulle göra ett förslag på motionen och redovisar detta för resten 
av styrelsen vid nästa mötestillfälle.  
 
CL visade ett förslag på inbjudan av klubbar och pristagare till årsmötet 2009. CL fick 
styrelsens bifall och fortsätter med arbetet. 
 
§ 123. Nästa möte: 
 
Nästa möte kommer att vara i Vrigstad den 11 december klockan 18:00. 
 
§ 124. Mötet avslutas:  
 
Ann tackar för visat intresse. 
 
……………………………….. … …………………………………………..... 
Ordförande / Ann Johansson. Sekreterare / Madeleine Jakobsson. 
 
 


