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§ 111 Mötets öppnande
Ordförande Connye Grönlund hälsade närvarande välkomna, speciellt välkommen till vår
fadder Monica Möller och förklarade mötet öppnat.
§ 112 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 113 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under.
§ 114 Ekonomiska rapporter
Christer lämnade rapport.

§ 115 Övriga rapporter
Peter har varit med på SGA-träffen för folkrace i Stockholm.
David har efter inbjudan besökt Södra Sunnerbos motorklubb som styrelseledamot.
Roger och Christer har varit i Växjö på Sisu-kurs, som handlade om framtid och hur bemöter
vi ungdomen.
Christer har även varit på bolagsstämma hos SSR.
Connye har varit på kurs för utbildare inom racing i Stockholm.
Övriga i styrelsen har inte haft något inplanerat.
§ 116 Monica Möller
Får bland annat med sig en fråga om Hansskyddet är testat för människor av större modell
eller kvinnor?
Vilka konsekvenser?
Monica tackade för att hon blivit inbjuden och ska försöka framföra våra frågor och idéer.
§ 117 Skrivelser
Christer redovisade inkomna skrivelser.
§ 118 Åtgärdslistan
Har blivit genomgången. En del blev struket en del tillkom.
§ 119 Övriga frågor
Valberedningen får uppdraget att hjälpa oss finna en adjungerad till styrelsen. Beslutades att
Karin skickar en skrivelse till dem om vårt önskemål.
2012 får klubbarna det svårare att få tävlingstillstånd om klubben inte är miljöcertifierad.
§ 120 Nästa möte
Nästa möte den 19/1-2012 i Vrigstad kl. 18.00.
§ 121 Mötets avslutande
Connye tackade för visat intresse särskilt tack till Monica, önskade alla en God jul och
Gott Nytt År och avslutade mötet.
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