
 

 

PROTOKOLL  12/2015 
fört vid styrelsemöte 2015-12-10 
 
Närvarande  Roger Engström 

Karin Leandersson 

Christer Landén 

David Lindström 

Lina Leandersson 

Peter Dahl 

Thore Lax 
 

 
 
 
 
 
 
    

SGA:er 
 
 
 
 
 
 
 
Avgående 
SGA  
SBF:s fadder 

Ronny Olsson DR 
Gunnar Gustafsson RB 
Urban Fredriksson DRI 
Janne Möller RY 
Frida Lindström Ungd. 
Frankie Larsen Miljö 
Kerstin Sundberg Valb 
Ivan Karlsson Valb 
P-O Leandersson FR 
 
Monica Möller 
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§ 120 Mötets öppnande 
Mötets ordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 
 
§ 121 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 

§ 122 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll var ej justerat. Skjuts till nästa möte. 
  
§ 123 Ekonomiska rapporter 
Christer lämnade rapport. 
 
§ 124 Övriga rapporter 
David och Roger har haft telefonmöte med Rallykommittén. 
Thore och David har varit på möte med Scalectric-cupen i rally. 



 

 

David representerade Smålands BF vid uppvaktning av Albinsson & Sjöbergs vd Stig Sjöberg 
på hans 70-årsdag. 
Roger har haft ett DOG-möte. 
 
§ 125 Skrivelser 
Christer redovisade inkomna skrivelser. 
Vätterbygdens MRK har begärt utträde, har ingen verksamhet längre. 
 
§ 126  SGA:er/Valberedning 
Urban-Drifting. Lite rörigt hos SBF:s utskott inom Drifting. 
Det svenska reglementet stämmer inte överrens med andra länder. 
Jönköping och Hultsfred har arrangerat tävlingar i år. 
 
P-O-Folkrace. Det har varit ett lugnt år. Haft utbildningar för funktionärer. 
Södra delen av landet känner att nya utskottet inte känns bra, då det är enbart folk norrifrån. 
Ett förslag från Småland att det ska finnas fler i Folkraceutskottet. Ex 5 st. 
Arrangörerna i FR är mycket oroliga för LOTS. 
 
Ronny-Dragracing. Känns bra med utskott och regler. 
Det har körts en lyckad utbildning för Rescuebilar med säkerheten. 
Det ska göras ett svenskt reglemente. 
 
Gunnar-Radiostyrd Bilsport. Det är lugnt och bra. Ett bra utskott som fungerar bra. 
 
Frankie-Miljö. Miljöombuden var uppe i Arlanda. Dom var inte nöjda med träffen och läget 
som är nu. Dom får inget gehör för miljökommittén som är hos SBF och SF. 
SBF och Svemo måste samarbeta. 
Det är gjort en utbildning för domare och tävlingsledare. 
 
Janne-Rally. Det har varit ett mycket bra år med antal tävlingar och startande.  
Lite dåligt med deltagare till funktionärskursen för tävlingsledning rally. 
Problem med att sökningar till tävlingar har krockat med systemen. BS-Online och LOTS. 
 
Frida-Ungdom. Ska börja arbeta vid nyår. Ny sammansättning på gruppen. Numera med SGA 
även hos ungdomarna. 
 
Kerstin och Ivan-Valberedning. Endast 1 kvar till SGA-uppdrag. Sen ska det vara klart. 
 
§ 127 Monica Möller 
Monica finns för oss.  
Fråga- På förekommen anledning. När ett distrikt söker tävlingar i annat distrikt, så meddelas 
inte berört distrikt vilket skapar kollisioner och irritation. 
Distrikt som beviljar tillstånd för tävling utanför egna distrikt måste föra en dialog med det 
distrikt man vill söka och arrangera tävling i. 
Roger tar frågan till DOG-gruppen. 
 
§ 128  Årsmötet 
Ordförande för mötet är klart. Föreläsare är klart. Prisutdelningsföredragare är klart. 
Lokaler är klart. Det mesta börjar bli klart. 
 
§ 129 Åtgärdslistan 
Har blivit genomgången. 
 



 

 

§ 130 Övriga frågor 
Peter visade lite om Drop-Box. 
Alla klubbarna är aktiverade i IdrottOnline. Tre (3) klubbar är fortfarande inte integrerade 
med LOTS. 
Förslag till Monica att det görs en film med en enklare instruktion hur man ansöker om en 
tävling. 
Hur gör vi med dom som inte får ut sin licens?  Hänvisar dom till licensavdelningen enl. 
Monica. 
Björn Faugstadmo frågar om han har styrelsen tillåtelse att protestera mot Rallycrossens 
reglemente för 2016-2018. 
Han har vårt fulla stöd och förtroende. 
 
§ 131 Nästa möte. 
Nästa möte är den 19 januari 2016  (OBS! Tisdag) i Vrigstad kl.18.00.  
Revisorerna inbjuds för att göra revision. 
 
§ 132 Mötets avslutande 
Roger tackade för visat intresse, ett särskilt tack till Monica Möller och våra SGA:er och 
Valberedning. Önskade alla God Jul, avslutade därefter mötet. 
 

 

 
 
Vid protokollet Justeras 

Karin Leandersson  Roger Engström 
 


