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§ 132 Mötets öppnande
Mötesordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna och förklarade 
mötet öppnat.

§ 133 Godkännande av dagordning
SGA och valberedning går in under punkt 7, DTM Anderstorp 2020 under punkt 8.

§ 134 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under av Roger.

 § 135 Ekonomiska rapport
Christer lämnade en ekonomisk rapport, ekonomin är god och helårs budgeten är 
positiv.

§ 136 Regionindelningen
Den 9:e Nov hölls ett möte ang regionindelningen i Taberg, där representanter från 
olika distrikt träffade konsulterna från Reach Potential.
Man informerade om det pågående arbetet och det gavs möjlighet att ställa frågor 
om arbetet och processen.
Reach Potential ska efter ytterligare två distriktsträffar norrut i landet, göra en 
sammanställning som ska presenteras för förbundsstyrelsen den 16:e Dec.

§ 137 Övriga rapporter
Christer- har utfört sedvanligt kansliarbete.
David- har varit på rallyforum i Säffle, för rallyutskottets räkning.
Mats- telefonmöte med rallykommittén kring regler med mera för nästa år. Möte med 
Sydsvenska Rallycupen.
Lina- Arbetat med Årsmötet 2020.
Ann-Marie- varit i Skene, angående rallycross, hur vi ska få igång rallycrossen igen 
på lägre nivå.
Roger-Telefonmöte med DOG-Gruppen, varit på South Sweden Rally (SSR) 
bolagstämma. Möte med representanter från bilcrossen, där man har gått igenom 
regelverket, det är skickat ett ärende till styrelsen, som man ska träffa i januari.

§ 138 SGA & Valberedningen
Frankie Miljö- Har varit ute på tävlingar och hälsat på, har varit ett bra bemötande av 
arrangörena.
Miljö-säkerhet-bana-bsa,har blivit ihop slagna, man har bra samarbete och bra 
möten, dock är det svårt att hålla isär budgeten.
Utskottet har ett bra samarbete med Svemo. 

Jan Möller Rally- Det har varit många rallytävlingar 2019, som har varit bra utförda.
Möller sitter som tillfällig SGA fram till årsmötet. Utbildning under 2020 är klar.
Mats Bergman kommer vara med och stötta SGA fram till årsmötet



Gunnar Radiostyrt- Man har kört både SM och RM tävlingar i Småland under året.
Har inte varit på någon konferens eller SGA träff.

Tom Rallycross- Varit på möte i Skene angående att få igång rallycrossen på lägre 
nivå.
Det är klart att det blir 3 st. tävlingar, 2 st. i Fjärås och 1 st. i Skene.
Det finns intresse från flera klubbar att arrangera tävlingar, men vill ha lite mer tid på 
sig, att få banorna godkända mm.

Leena Folkrace- Det har varit ca 30 tävlingar varav 6 st. Smålands cup. 
Det kommer vara en arrangörs träff i januari, där man kommer diskutera tävlings 
datum för klubbarna.
Har varit i Stockholm på SGA träff.
Det kommer vara många som behöver gå kurs i Mars ca 30 st. Leena informerar att i 
nuläget finns det ingen som kan hålla i tekniker kurser. 34 tävlingar är ansökta till 
nästa år. 

Bosse-Offroad Det händer inte så mycket, då det inte är någon som vill arrangera 
några tävlingar, det finns dock bilar.
Sportgrenen har blivit flyttad till utskottet för enkel bilsport.

Urban Drifting- Det har körts 4 st. SM-tävlingar, inget RM. Fler förare har kört utanför 
SBF. Orsaken är kostnader samt att banorna i vissa fall inte är bra för ändamålet. 
Man har inte lyckats att köra en 32 stege under året på grund av för få anmälda. 
Generellt vill man få ut så mycket körtid som möjligt. Förarna vill köra mer.

Frida Ungdomsgruppen- Informerar att Daniel och Lovisa hoppar av 
ungdomsgruppen.
Frida har varit ute på ett antal tävlingar under året. Man hade en kickoff på Elmia i 
mars med Södra och Västra, som blev var väldigt uppskattad.
Hon har hittat två ungdomar som är intresserade att jobba i Ungdosmgruppen, Wilma
Daag Gustavsson från Gränna och Tobias Vatvedt Kalmar, vi önskar dom lycka till 
med sitt arbete. Man har börjat planera för en ny kickoff 2020 i Mars med västra och 
södra.
Man håller även på att planera för årsmötet.

Ronny Dragracing- Man har kört två DM tävlingar i Hultsfred och Älmhult. Det 
kommer inte bli något DM 2020, då man tar en paus från det, då det är dåligt med 
förare. Man har ett bra samarbete med SVEMO.

Torsten Bil-O- Torsten har kommit tillbaka som SGA. 3 tävlingar i Småland i år.
Man har tillsatt en arbetsgrupp där 4 personer ingår, eftersom det inte blev någon 
kommitté. Man vill ha kontakt med nya klubbar och visa hur Bil-O fungerar.

Valberedningen- Kennet och Jimmy jobbar vidare på att hitta en SGA till rally, man 
ska vara klar till 15/1-20
Kennet vill att man skickar ut en skrivelse till klubbarna om vilka som är valbara, 
förslag mottages till Beatrice Ågren Karlsson.



§ 139 DTM Anderstorp 2020
Roger blev uppringd angående tävlingen där dom behöver funktionärer till tävlingen 
den 13-14/6. Vi sätter ihop ett mejl som går ut till klubbarna samt lägger ut på 
hemsidan och Facebook.

§ 140 Skrivelse
Som vanligt många protokoll från utskott och kommittéer, from 1/1-2020, kan 
medlemmar i SBF gå in och läsa protokoll utan inloggning på SBF:s hemsida.
Förra årets kompletterande trafikförsäkring inom Rally som belastat arrangörer med 
en extra kostnad om 900:- tas bort för 2020. 
Styrelsen beslutade fastställa DM regler Rally 2020.

§141 Åtgärdslistan
Ann-Marie har fått USB minnet av Christer. 
Mötet beslutade att ändra facebook sidan från sluten till öppen för att få en mer 
öppen och större plattform för information inom distriktet

§ 142 Årsmöte 2020
Årsmötet börjar bli klart, förslag till årsmötes ordförande är Tyrone Ferm OS-brons i 
kanot.
Karin Leandersson kommer att berätta lite om vad som händer i förbundsstyrelsen.
Pristagare i alla klasser plus bild ska skickas till Frida i ungdomsgruppen, dom 3 
främsta i DM och SM.
Dom tre främsta i RM och SM, kommer att bjudas in till årsmötet.

§143 Övriga frågor
Karin informerar att nu är Appen Svensk Bilsport igång, och att den håller på 
utvecklas hela tiden.
Inom Bil-O har gjort en förenklad domarrapport i Bil-O, som skickas till utskottet för 
godkännande.
Det hörs ibland kritik mot att svarstiderna är långa från kommittéerna till 
verksamheten i föreningarna, Roger uppmanade all att försöka svara så snabbt som 
möjligt på de frågor som dyker upp i olika sammanhang.
Alkohol tester på tävlingar diskuterades och styrelsen uppmanar till att utöka antalet 
genomförda tester i samband med tävlingar inom alla sportgrenar.

§ 143 Nästa möte
Tisdag den 14/1 kl 18,00

§ 144 Mötets avslutande
Roger tackade, och avslutade mötet.

Vid protokollet Justeras

Ann-Marie Nottemark Roger Engström, ordf


