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

§ 117 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 118 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes, men är inte underskrivet då det var ett digitalt möte.

 § 119 Ekonomiska rapport
Christer går igenom ekonomin som av förklarliga skäl har sjunkit något, vi har bland annat 
haft återbetalning för rallykurs som blev inställd. Bidraget från RF på 60.000 kronor har 
kommit in, eventuellt blir det att man får söka ett nytt bidrag till hösten.



§ 120 Corona Situationen
Läget är oförändrat från myndigheternas sida avseende restriktioner
Många frågor kommer upp kring problematiken att arrangera rallytävlingar, problemet är att 
polismyndigheterna i dom olika distrikten har olika tolkningar och bedömer arrangemang helt
olika. Situationen är ganska förvirrande för arrangörerna, det som är ok i ett polisdistrikt är 
inte ok i angränsande distrikt. 
Småland har genom ordf i mail och skrivelse framfört läget till SBF som sin tur har lagt ett 
förtydligande på hemsidan. 
Vi uppmanar klubbarna som ska arrangera en tävling att man gör en ordentlig riskbedömning 
och för en dialog med polismyndigheterna om hur en tävling kan arrangeras inom ramen för 
de restriktioner som gäller för närvarande.

§ 121 Övriga rapporter
Christer- Sedvanligt kansliarbete, några tillstånd för tävlingar.
Mats- Möte med Sydsvenska rallycupkommitten, då denna har blivit inställd.
Roger- Mail med SBF om Coronasituationen främst rörande rallytävlingar.
David- Varit ute på lite rallytävlingar och tagit in intryck hur arrangörerna har hanterat sina 
tävlingar, som han tycker att man har skött galant.

§ 122 Förbundsmöte 2020
Kommer att bli av den 5-6/9-2020, på Scandic Infra Park i Upplands-Väsby. Christer ordnar 
med boende. Dom som åker är Roger Engström, Christer Landén, Mats Bergman och Ann-
Marie Nottemark. 

§ 123 Skrivelser
3 st  Protokoll från utskott, finns på SBF:s hemsida. 

§ 124 Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan gicks igenom. Christer har gjort en checklista om hur man går till väga när man 
ska ha en träff eller kurs, för att kunna söka olika bidrag.

§ 125 Övriga frågor 
o Informationsmöte med alla klubbar, Roger kallar alla ordf i Smålands klubbar till ett 

digitalt möte torsdagen den 20/8 kl 20:00.
Avsikten är att gå igenom läget inför förbundsmötet den 5-6/9-2020 med möjlighet att 
svara på de frågeställningar som finns i distriktet.

o Rally SM drar i gång med Hässleholm först ut avser att köra med publik.
o Linköping som kommer arrangeras militärt område. 
o Sandviken genomförs på en nedkortad bana i skogen
o Mail från Rolf Linde, där han skriver att han har mailat till Smålandsposten om 

framgångar för Wäxjö motorsällskap inom olika sportgrenar och ungdomar i 
synnerhet, han har inte fått någon respons och tidningen har inte tagit in materialet.
Småland ställer sig bakom Rolfs mail och stödjer skrivelsen om att vi måste komma ut
bättre i media.

o Christer sätter ihop en skrivelse angående prova bilsport och hanteringen i SBF:s app. 
Är hanteringen av denna licens helt genomtänkt.
Hur länge kommer Prova På licens i pappersform gälla?

§ 126 Nästa möte
Söndag den 30/8 kl 19,00 digitalt



§ 127 Mötets avslutande
Roger tackade, och avslutade mötet.

Vid protokollet Justeras

Ann-Marie Nottemark Roger Engström, ordf


