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§ 120 Mötets öppnande
Mötesordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 121 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns

§ 122 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under av Roger.

 § 123 Ekonomiska rapporter
Christer informerar att ekonomin är bra, men att det kommer utgifter nu i höst. Christer är 
dock positiv till ekonomiska utfallet jämfört budgeten.



§ 124 Årsmötet 2020
Lokal bokad av Christer både på Värdshuset och Festlokalen 7-9 februari. Utskick gjort till 
SGA för underlag till verksamhetsberättelsen. Skissas på ett annorlunda upplägg för 
prisutdelningen. David kollar med underhållare. Digital bokning kollas av Frida och Lina. 
Förslag på körschema tas fram av Mikael J. Valberedningen har förslag på ordförande för 
mötet. Bilder på pristagare skickas till Frida för sammanställning

§ 125 Regionsindelning
Mats och Roger rapporterar från möte i Jönköping med konsulter från Reach Potential 
angående en framtida regionsindelning. Med vid detta möte fanns också representanter från 
andra distrikt. Konsulterna presenterade sitt arbete som innebär en kompromiss jämfört med 
ursprungligt förslag. De möter andra distrikt i samma fråga och sedan avrapporteras det till 
FS.

§ 126 Övriga rapporter
• Roger rapporterar från ordförande konferens där FS bland annat presenterade sitt 

arbete med olika myndigheter, Vision 2025 och med disciplinärenden avseende 
nykterhet. Med den bakgrunden beslutar styrelsen att arbeta för att fler alkoholtester 
skall göras i distriktet. Utöver detta telefonmöte med DOG och besök på SGA 
konferens. Roger rapporterar också om föreläsning om övergången till elfordon i 
biltävlingar, vi måste i olika frågor både medverka och påverka.

• David har för distriktets räkning haft samtal med rallykommittén inför SGA mötet.

• Christer har utfört sedvanligt kansliarbete. 

• Lina har haft möten med ungdomsgruppen.

• Mats har haft möten med rallykommittén och DOG gruppen. 

§ 127 Skrivelser
Christer redovisar kursekonomin. 

§ 128 Åtgärdslistan
Gicks igenom och kompletterades

§ 129 Övriga frågor
• SSR:s bolagsstämma i Kristianstad. Roger utses att representera Smålands BF.

• Styrelsen beslutar att ha Skype möten som ett alternativ för styrelsen med början i 
mars.

• Frida meddelar att Ungdomskick-off planeras till våren i samarbete med Södra och 
Västra. Styrelsen beslutar att garantera upp till önskad summa och hjälpa till med att 
hitta externa bidragsvägar. Frida sätter samman ett program för ansökan hos 
Idrottslyftet.

• Christer meddelar att SBF:s Disciplinnämnden är inte längre fulltalig och allt arbete 
ligger nere. 

• Stadgar för Mötesfondsstipendiet presenteras av Christer. Läggs ut på hemsidan och 
skickas med ut med kallelsen till årsmötet efter att den tagits upp på nästa möte där 
SGA är närvarande.

• Lars Danielsson, Ljungby MK godkänns för uppklassning till Tekniker A.

• Leif Samuelsson, Skillingaryds MK godkänns för uppklassning till Tävlingsledare A



§ 130 Kommande möten
Torsdagen den 12 december och tisdagen den 14 januari.

§ 131 Mötets avslutande
Roger tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet Justeras

Mats Bergman Roger Engström, ordf


