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§ 109 Mötets öppnande 
Mötets ordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 
 

§ 110 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 111 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under. 
  
§ 112 Ekonomiska rapporter 
Christer lämnade rapport. 
 
§ 113 Övriga rapporter 
David har varit på utbildning för säkerhetsrådgivare i Stockholm. 
Har även varit med på planering av förar och arrangörsträff med Rallykommittén. 
Frida har varit uppe på ungdomsträffen i Stockholm tillsammans med Daniel. 
Roger var med i Stockholm på en steg 3-4 utbildning inom Rally, samt på 
ordförandekonferensen 7-8 november i Stockholm. 
På konferensen diskuterades banbesiktning, utskott, kommittéer, arbetsbeskrivningar, SGA, 
utbildningsfrågor, IdrottOnline, LOTS och Vision 2020. 
 
§ 114 Skrivelser 



 

 

Christer redovisade inkomna skrivelser. 
 
§ 115 Åtgärdslistan 
Har blivit genomgången. 
 
§ 116 Årsmötet  
Planeringen fortsätter. 
 
§ 117 Övriga frågor 
Beslutades att börja använda Drop-Box. 
Ungdomsgruppen ändras till att fungera som kommitté. 
Beslutades att Frida Lindström blir SGA för kommittén. 
Diskuterades Vision 2020. Viktigt att distrikt och klubbar hanterar och jobbar med Visionen 
även på det lokala planet. Vision 2020 hanteras som en stående punkt på dagordningen. 
Diskussion angående uppvaktningar. SmBF har ett gammalt beslut att vara sparsamma med 
uppvaktningar och det gäller fortfarande, dock kan det finnas speciella fall där det är på sin 
plats att uppvakta. Beslutas av styrelsen om det blir aktuellt från fall till fall. 
Nu är alla klubbar anslutna till IdrottOnline. Vi har 17 klubbar kvar som inte har gjort 
integreringen till Lots. Är det inte gjort innan årsskiftet går det inte att få ut licenserna. 
 
§ 118 Nästa möte. 
Nästa möte är den 10 december kl.18.00 i Vrigstad. Monica Möller inbjuds liksom våra SGA 
och valberedning. 
 
§ 119 Mötets avslutande 
Roger tackade för visat intresse, avslutade mötet. 
 

 

 
 
Vid protokollet Justeras 

Karin Leandersson  Roger Engström 
 


