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§ 114 Mötets öppnande
Ordförande Connye Grönlund hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 115 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 116 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under.
§ 117 Ekonomiska rapporter
Christer lämnade rapport.
§ 118 Övriga rapporter
Peter har varit på SGA-träff i folkrace och haft telefonmöte med folkracekommittén.
Christer har varit på 75-årsjubileum hos Wäxjö MS med gåva från distriktet.
Karin och Lina har varit på Götalandscupens konferens och prisutdelning i Jönköping.
Övriga i styrelsen har inte haft något inplanerat.

§ 119 Skrivelser
Christer redovisade inkomna skrivelser.
Uteslutning av klubb från SBF som tillhör Småland. P-O Leandersson fick i uppdrag att ta
kontakt med klubben för att tala om att dom har till den 10 december på sig att fullfölja sin
förpliktelse för att undgå uteslutning.
§ 120 Åtgärdslistan
Har blivit genomgången.
§ 121 SGA:erna
Frankie visade den nya miljöfoldern.
Han upplever att det har blivit roligare och enklare att jobba. Mycket bättre respons från klubbarna.
Han har deltagit i Miljöfordon Syds konferens i Växjö.
Joakim har det lugnt inom racingen.
Han tycker det är positivt att Anderstorpsbanan tilldelats fler bullerdagar.
Sara tycker dom har haft ett bra år inom rally.
I rallyutskottet har det blivit nya människor vilket kommittén tror blir bra.
Rally har förar/arrangörsträff den 1 december.
Domarträff den 9 december.
Kommittén kommer ha samarbete med södras kommitté. Tävlingar kommer att köras gemensamt. Mycket positivt.
Mycket diskussioner om det nya säkerhetssystemet.
Rally planerar för kurshelgen 2013. Önskemål om att kunna dela på kurshelgen för folkrace
och rally till olika helger.
P-O berättade att det nya folkraceutskottet har fungerat mycket bra.
På SGA-träffarna har SGA;erna egentid utan utskottet. Mycket positivt.
Det har varit för mycket inställda tävlingar under året. Arrangörerna är alldeles för snabba att
ställa in sina tävlingar.
Smålandscupen har genomförts på samma sätt som 2011.
Mycket bestraffningsärenden inom folkracen i hela Sverige.
19 januari 2013 blir det förar/arrangörsträff.
23-24 mars blir kurshelgen för folkrace i Småland.
Björn berättade att SGA-träffen i rallycross blev inställd av utskottet på grund av för få anmälda. Önskvärt att utskottet skickar ut en påminnelse om anmälan när det inte kommit in.
SGA:erna ordnade en egen träff.
Dom försöker få in lite nya bilar i klass 4. Begränsning på max kubik, vilken inte är bestämd.
Samtliga SGA:er arbetar med detta.
Avslutningen för Götalandscupen var den 10 november i Jönköping med konferens och prisutdelning.
Rallycrossen har också haft få anmälda till tävlingarna.
Rallycross-enkel skulle vara bra om det gick att köra på folkracebanor, Skulle bli fler banor
att köra på och få fler förare att börja köra.
Vilka funktionärer ska användas i rallycross-enkel , var en fundering som kom upp.
Gunnar berättade att det finns tankar på att starta ett nytt förbund för radiostyrd bilsport.
Alla SGA:er är inte överrens om att tanken på ett nytt förbund. Kostnaderna inom SBF är för
stora.
Radiostyrd bilsport hade SGA-träff den 23 november.
§ 122 Årsmötet
Alla SGA:er fick ett uppdrag inför årsmötet 2013.
Lägga ut inbjudan på hemsidan. Även utskicket till klubbarna.

§ 123 Övriga frågor
Peter informerade om att det pratades om att ta fram någon form av mästerskapsreglemente
vid SGA-träffen i folkrace. Även folkrace bör vara representerad vid den stora prisutdelningen hos SBF.
Sportgrenarna ska lämna in sina tävlingsansökningar, kurser och sammankomster i god tid.
Antalet klubbar har minskat i Småland, även medlemsantalet.
Frankie vill gärna få inbjudningar från arrangörerna till sina tävlingar.
Hur kan vara så att när tävlingsledare och arrangörer följer reglerna blir de ändå bestraffade?
Vad är vedertaget?
Ska vi inte följa regelverket?
Förarutbildningskursen som alla måste gå för att få vara förarutbildareblev inställd och dispenser gavs. Sen ställs kursen in igen och nya dispenser utfärdades. Det måste bli slut på dispenserna.
Utbildarkursen som utbildarna tvingas gå är inte acceptabelt. Kurser måste ske på olika platser i landet.
Ungdomarna vill gärna vara med på olika arrangemang tillsammans med SGA:erna.
Kassören beviljades ett bankkort för att kunna betala ex. flygresor. Kreditgränsen beslöts till
tjugofemtusenkronor (25.000kr)
Frankie fick till uppgift att tillskriva Ryds Motorklubb angående miljöreglerna.
Kommittéerna får gärna komma in med vilka som ska uppvaktas, det är dom som vet vilka
det är.
Folkrace och rallycrosskommittérna ska försöka samarbeta för att kunna köra rallycross-enkel
även på folkracebanorna.
§ 124 Nästa möte
Nästa möte den 11 december i Vrigstad kl.18.00. Då kommer styrelsens fadder
Monica Möller från SBF att närvara.
§ 125 Mötets avslutande
Connye tackade för visat intresse och ett särskilt tack till SGA:erna, avslutade mötet.
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