
   

PROTOKOLL  11 / 2018
fört vid styrelsemöte i Vrigstad 2018-11-14

Närvarande Roger Engström

Mats Bergman
David Lindström

Christer Landén
Ann-Marie Nottemark

Inbjuden Maria Ljung Jönsson
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§ 118 Mötets öppnande
Mötesordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 119 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 120 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under.

§ 121 Ekonomiska rapport
Christer lämnade rapport. En viss återhämtning har skett efter inställda tävlingar under vår- 
och sommarsäsongen.

§ 122 Övriga rapporter
Christer har medverkat i kartingkurs och träff med SKCC, i övrigt sedvanligt kansliarbete.
David har deltagit i telefonmöte om rally-DM samt i Rallyutskottet.
Mats har medverkat i möten med Rallykommittén och SSRC.
Ann-Marie har inte haft något inbokat.
Roger har varit domare i Novemberskölden samt deltagit i DOG möten



§ 123 Skrivelser
Inkomna skrivelser genomgicks. 

- Årsstämma SSR har hållits. 
- Skrivelse om anläggningar från SBF. Christer gör omformulerat utkast för utskick till 

klubbarna.
- Ungdomsgruppens sammansättning och arbetsbeskrivning diskuterades. Avvakta 

möten med Södra och Västra.
- Förslag till regionsindelning diskuterades. Roger har sammanställt en lista på frågor 

och nödvändiga förutsättningar för att möjliggöra förändringen. Denna bearbetas i 
styrelsen och sänds till SBF.

- Utkast på DM regler för rally har inkommit från Rallykommittén, inga beslut tas på 
detta utkast.

§ 124 Åtgärdslistan
Har blivit genomgången.

§ 125 Årsmöte 2019
Förslag finns till ordförande för mötet. Roger tillfrågar. 

§ 126 Övriga frågor
Styrelsen beslutar adjungera in Maria Ljung Jönsson  i styrelsen fram till årsmötet där val kan 
ske för fortsättning. Maria tillhör Wäxjö MS, bor i Hovmantorp och har karting som sitt stora 
motorsportsintresse.

David informerar om arbetet i Rallyutskottet och Mats från SM-konferens Rally.

§ 127 Nästa möte
Är den 12 december och den 16 januari i Vrigstad

§ 128  Mötets avslutande
 Roger tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet Justeras

Mats Bergman Roger Engström, ordf


