
 

 

PROTOKOLL  12/2016 
fört vid styrelsemöte i Vrigstad 2016-12-15 
 
Närvarande  Roger Engström 

Karin Leandersson 

David Lindström 

Christer Landén 

Lina Leandersson 

Peter Dahl 

Thore Lax 
 

 
 
 
 
 
 
    

SGA:er 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fadder 

Frida Lindström 
Johan Eriksson 
Torsten Cordes 
Urban Fredriksson 
Janne Möller 
Joakim Grönlund 
Gunnar Gustafsson 
Frankie Larsen 
Björn Faugstadmo 
Ronny Olsson 
Monica Möller 

 
§ 120  Mötets öppnande 
§ 121  Godkännande av dagordning 
§ 122  Föregående mötes protokoll 
§ 123  Ekonomiska rapporter 
§ 124  Övriga rapporter 
§ 125  Skrivelser 
§ 126  Åtgärdslistan 
§ 127  Årsmötet 
§ 128  SGA:er 
§ 129  Övriga frågor 
§ 130  Nästa möte  
§ 131  Mötets avslutande 
 
 
§ 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 godkändes och skrevs under. 
  
§ 123 Ekonomiska rapporter 
Christer lämnade rapport. 
 
§ 124 Övriga rapporter 
Christer har varit på ordförandekonferensen i Stockholm för nya utbildningsstrukturen. 
David har varit på arrangörsträffen för Rally-SM. 
Även på Rallyforum i Stockholm. 



 

 

Roger var på ordförandekonferensen i Stockholm. 
Varit på möte med Regel/Utbildningsgruppen och möte med Förbundsstyrelsen. 
Haft ett (1) telefonmöte med DOG-gruppen och ett (1) med Regel/Utbildningsgruppen. 
Övriga i styrelsen har inte haft något inplanerat. 
 
§ 125 Skrivelser 
Christer redovisade inkomna skrivelser. 
 
§ 126 Åtgärdslistan 
Har blivit genomgången. 
 
§ 127 Årsmötet 
Inbjudan är utskickad. Planering fortsätter. 
 
§ 128 SGA:er 
SGA:erna är ombedda att skicka bilder till Peter inför årsmötet/årsfesten. 
Fråga till dom om de som är ensamma i sin sportgren vill vara fler eller om dom tycker dom 
klarar sig bra ändå. 
SGA:erna anser att de är i olika behov av att vara fler. Men de tycker det skulle vara bra att 
adjungera in en (1) eller två (2) så det blir en kommitté.  
Alla SGA:er får i uppgift att se över hur vi kan få cuper och DM mer attraktiva. 
 
Torsten Bil-O – Har haft utbildningar som är 4x4 för funktionärer. 
 
Urban Drifting -  Det går långsamt framåt. Beroende på platser som finns tillgängliga att köra 
på. Försöker få till ett DM. 
Det är mycket alkohol i samband med tävlingar på SM-nivå. 
Dålig kommunikation från utskottet till SGA.erna i distrikten. 
 
Frida Ungdom – Det står rätt still. 
 
Johan Karting -  Har varit på SGA-träff i karting. Det var en bra helg. 
Försöker ordna förar/arrangörsträff. 
Varit ett mycket bra år. 
 
Ronny Dragracing -  Bra utskott.  
Vid träffar hjälper alla till att skriva regler. Det funkar bra. 
 
Björn RC – Varit på en juridik-kurs i Stockholm. 
Det är utbrytare som försöker starta Nya Götalandscupen. Dom är ganska många. 
Återstår att se vad som händer. 
Vi behöver fler godkända banor för att få fler att utöva sporten. Ingen ny klass! 
 
Frankie Miljö – Anderstorps RC har fått klart med miljöcertifieringen. 
Träff tillsammans med Svemo, SBF och miljökommittén. 
Varit ett bra år. 
 
Gunnar RB – Haft ett lugnt år. 
Varit på kurser och SGA-träffar .  
SM i Växjö. 
På RB konferensen pratades det mycket om licenserna. 
 
 



 

 

Joakim Racing – Varit på SGA-träffen. Där var det fokus på funktionärerna. 
Det har lagts mycket fokus på yngre, men det behöver läggas fokus på de som är lite äldre 
med 40-55 år.  
Måste hitta någonstans att mötas med Krutcupen. Är reglerna för komplexa inom SBF? 
 
Janne Rally – Har varit ett bra år. 
Haft funktionärsutbildningar. 
Haft tre (3) förarutbildningar med ca 60 tagna licenser. 
Haft förar/arrangörsmöte. 
 
§ 129 Övriga frågor 
Lämnar över beslutet från miljö/byggnadsnämnden till SBF angående förbudet för  
Anders Martinsson att bedriva tävling/träning eller som testbana för motorfordon på 
fastigheten Millebygd 2:1. 
DM-reglerna för RB är klara.  Godkändes. 
Bestämda kurshelger är fortfarande ett stort problem med att utskotten flyttar från bokade 
datum. 
Protokoll från ett antal utskott kommer alldeles för sent. 
Ryds Motor Klubb får miljöpriset. 
 
§ 130 Nästa möte. 
Nästa möte blir den 26 januari 2017 i Vrigstad kl.18.00. 
17 februari i samband med årsmöteshelgen i Vrigstad kl.18.00. 
 
§ 131 Mötets avslutande 
Roger tackade för visat intresse och ett särskilt tack till vår fadder Monica och våra SGA:er, 
avslutade mötet. 
 

 

 
 
Vid protokollet Justeras 

Karin Leandersson  Roger Engström 
 


