Styrelsemöte 12/10
Smålands Bilsportförbund 2010-11-18
Närvarande:
Conny Grönlund (C.G)
Madeleine Jakobsson (M.J)
Christer Landén (C.L)
Roger Engström (R.E)
Tore Lax (T.L)
David Lindström (D.L)
SGA närvaro:
Bil-O, Rolf Linde.
Off-road, Bo Davidsson.
Racing, Joakim Grönlund.
Radiostyrd bilsport, Gunnar Gustavsson.
Rally, Sara Gustavsson.
Ej närvarande:
Kian Andersson (K.A), sjukdom.
§ 86. Mötets öppnande:
C.G Hälsade alla välkomna till mötet. Presentation av styrelse och SGA.
§ 87. Föredragningslista:
Föredragningslistan upprättades och godkändes.
§ 88. Föregående protokoll:
Protokoll nr 11 är inlagt på hemsidan. Undertecknades.
§ 89. Ekonomisk rapport:
C.L Redovisade ekonomin för denna del av året. Ligger i fas med budget.
§ 90. Övriga rapporter:
R.E. Möte med rallykommittén, varit med på SGA-träffen i Stockholm.
T.L. Tävlingsledare för rallytävlingen Novemberskölden i Nässjö där RM för
Historiska klassen ingick.
§ 91. Ankommen post och avgivna skrivelser:
Radiostyrd bilsports DM och SC – reglementet för 2011, godkändes.
Per-Anders Mårtensson Storebro ansöker om uppklassning till A-licens, vi godkänner
ansökan.

SSR har årsstämma den1 december på Hotel Terraza i Ljungby, beslutades att C.L
representerar där.
§ 92. Övrigt:
Svenska Bilsportsförbundets 75 års jubileum nästa år, vår önskan är, att budkaveln
tilldelas oss under juni månad, bland annat på grund av att SSR körs då.
Bil-O, Rolf Linde: Visade hur en enkel tävling genomförs. Kronobergsserien utökas
nästa år med fler tävlingsorter.
Off-road, Bo Davidsson: Har fortfarande problem med lån av mark på vissa platser.
Racing, Joakim Grönlund: ARC skall besökas igen och klubben måste försöka få fler
funktionärer med högre licens.
Radiostyrd bilsport, Gunnar Gustavsson: Har fortfarande en del problem med
utskottets ordf.
Rally, Sara Gustavsson: Nöjd bra kontakt, vill att vi tar med till SBF om att förbättra
funktionärs och förarförsäkringen samt att det arbetas för att få tillstånd att använda
s.k. blåväg. Tävlingsreglerna måste bli färdiga tidigare inför nästa säsong.
Vill ha en sportkonferens för oss i Småland som vi haft tidigare.
§ 93. Nästa möte:
Nästa möte den 16 december då även Monica Möller (SBF), Per Ottosson
(ambassadör) är inbjudna. Mötet startar vid klockan 18:00.
§ 94. Mötet avslutas:
C.G Tackade för visat intresse och avslutade mötet.

………………………………..…..
Ordförande / Connye Grönlund

………………………………………….....
Sekreterare / Madeleine Jakobsson.

