
 

 

 
 
 
 
 
 
 
    

PROTOKOLL  12/2012 

fört vid styrelsemöte 2012-12-11 
 
Närvarande  Connye Grönlund 

Karin Leandersson 

Christer Landén 

Peter Dahl 

Thore Lax 

David Lindström 
Ungdom 
 
 
 
Fadder  
Förhinder 

Lina Leandersson 
Linda Söderström 
Martin Classon 
Martin Karlsson 
Monica Möller 
Roger Engström 
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§ 126 Mötets öppnande 
Ordförande Connye Grönlund hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

 
§ 127 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 

 
§ 128 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under. 
 
  
§ 129 Ekonomiska rapporter 
Christer lämnade rapport. 
 
 
§ 130 Övriga rapporter 
Ungdomskommittén har haft ett möte innan styrelsemötet idag 11/12. 
Linda, Thore och David har varit på arrangör/förarträff i Lammhult inom rally. Linda berät-
tade om ungdomskommittén och vad dom gör/ska göra i Småland. 



 

 

Thore var även på domar/teknikerträffen i Lammhult inom rally. 
Martin C har varit på ungdomsledarakademien i Växjö tipshall. 
Connye har varit på DOG-möte och redovisade därifrån. 
Övriga i styrelsen har inte haft något inplanerat. 
 
 
 
§ 131 Skrivelser 
Christer redovisade inkomna skrivelser. 
Protokoll från en del utskott skickas ut alldeles för sent. Monica fick med sig det. 
Broschyren Full Fart Framåt var ointressant att läsa. Miljöfoldern var mycket bättre. 
 
 
§ 132 Åtgärdslistan 
Har blivit genomgången. 
 
 
§ 133 Monica Möller 
Monica informerade angående Disciplinnämnden i SBF och dom juridiska rådgivarna i  
distrikten.  
Hur man ska gå tillväga för att ärenden ska hamna rätt. 
Hur gör man för att gå vidare vid eventuell fällande dom. 
Förslag från styrelsen i Småland att man presenterar juridisk rådgivare på hemsidan i di-
striktet. Bjuda in rådgivarna till kurser. 
Fråga till Monica om förbundsstyrelsen har fått information om sabotagen som förekommit 
inom rally? Det finns filmbevisning vid två (2) tillfällen på olika arrangemang. 
Monica kommer att göra det till en punkt vid nästa förbundsstyrelsemöte. 
Utövarna i Grupp H (rally) anser att det nya reglementet om framhjulsdrivet inte är intressant. 
Hur går det med allmänna blåvägar? Det finns ett svar som ej kommit till kännedom för di-
striktet. 
Thore tar kontakt med Ola Blomqvist. 
Det har tagits fram en ny struktur för utbildning av funktionärer. Hur mycket tid ska kurserna 
innehålla för respektive steg? Det behöver finnas ett centralt prov att tillgå för alla att göra vid 
kurserna. 
 
 
§ 134 Ungdomarna. 
Ungdomarna har pratat om vad dom har för tankar för 2013. 
Det finns fortfarande ingen folder från SBF:s ungdomsgrupp att använda för ungdomarna när 
dom är ute i distriktet. Lägga foldern på nätet för tillgängligheten åt ungdomarna. 
 
 
§ 135 Årsmötet 
Planeringen för årsmötet har blivit genomgången. 
 
 
§ 136 Övriga frågor 
DM samt SC reglemente för radiostyrdbilsport inom Smålands BF för 2013 är klart. 
Godkändes. 
Förslag från ungdomskommittén att subventionera eller ev gratis funktionärsutbildning för 
ungdomar inom Smålands BF. 
Vi är oroliga för bristen av intresse från valberedningen. 



 

 

  
§ 137 Nästa möte 
Nästa möte den 24 januari i Vrigstad kl.18.00. 
 
 
§ 138 Mötets avslutande 
Connye tackade för visat intresse och ett särskilt tack till vår fadder Monica, avslutade mötet. 
 

 

 
 
Vid protokollet Justeras 

Karin Leandersson  Connye Grönlund 
 


