PROTOKOLL 11/2013
fört vid styrelsemöte 2013-11-21
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Thore Lax
David Lindström
Karin Leandersson
Christer Landén
Peter Dahl
Lina Leandersson
Linda Söderström
Connye Grönlund
Roger Engström
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Godkännande av dagordning
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Övriga rapporter
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Årsmötet
Övriga frågor
Nästa möte
Mötets avslutande

§ 112 Mötets öppnande
Mötets ordförande Thore Lax hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 113 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 114 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes, men lämnades för påskrift till nästa möte.
§ 115 Ekonomiska rapporter
Christer lämnade rapport.
§ 116 Övriga rapporter
David har varit med på SGA-träffen i Stockholm i egenskap av fadder.
Han har varit med på många telefonmöten med rallykommittén och varit med på
förar/arrangörsmötet i Lammhult.
Linda och Thore har varit med på samma möte i Lammhult.
Övriga i styrelsen har inte haft något inplanerat.
§ 117 Skrivelser
Christer redovisade inkomna skrivelser.

§ 118 Åtgärdslistan
Har blivit genomgången.
§ 119 Årsmötet
Niklas Berntsson från SBF kommer och besöker oss vid årsmötet.
Inbjudan är klar och skickas ut innan lucia.
§ 120 Övriga frågor
Bjuda in Becky Bodén till nästa möte.
Rallyutskottet vill delegera dispenser till distriktens SGA:er angående licenser.
Det förekommer mobbning inom motorsporten som inte får förekomma.
Det är ett helt oacceptabelt beteende.
Säkerhetsgruppen vill att distrikten tar upp sin säkerhetsrådgivare igen.
Smålandsidrottens årsmöte är den 12 april i Jönköping.
Bjuda in personerna som tar fram bilderna till årsmötet.
Flytta tävling gratis endast i januari för folkrace. Gäller från 2015.
Det har varit sabotage på ytterligare en tävling inom rally.
Använt ett spännband och spänt ner ett träd för att orsaka avåkningar på en rallysträcka.
David håller kontakt med rallyutskottets ordförande.
Infobladet från ungdomsgruppen skickas med inbjudan ut till dem som ska bjudas in till årsmötet.
§ 121 Nästa möte
Nästa möte den 12 december kl. 18.00 i Vrigstad. Vår fadder Monika Möller från SBF
besöker oss då.
§ 122 Mötets avslutande
Thore tackade för visat intresse, avslutade mötet.
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