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

§ 129 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 130 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes, men inte underskrivet då det var ett digitalt möte.
Det som är genomgånget av åtgärdslistan sen senaste styrelsemöte ligger under övriga frågor.

 § 131 Ekonomiska rapport
Christer går igenom ekonomin, det har kommit in lite tillståndsavgifter, men vi har tappat 
mycket ekonomisk detta år. Christer håller reda på om och när man kan söka bidrag från RF, 
angående Covid-19 situationen.

§ 132 Corona Situationen
Vi följer folkhälsomyndigheternas direktiv, förslag finns just nu att det kan få vara 500 st 
sittande publik, då räknas även tävlande och funktionärer in. Beslut kommer nog under vecka 
38 eller 39.

§ 133 Övriga rapporter



Christer- Sedvanligt kansliarbete, varit på två tävlingar, riksmästerskap i regularity och Bil-O 
som ingick i bil-o syd serien, möte med alla klubbar. Dog-möte
Mats- Möte med rally kommittén, skrivelse till alla delegater, möte med alla klubbar. Har fått 
frågan om hur länge domarrapporten ska sparas, det är ett år som de ska sparas. Dog- möte
Roger- Dog- möte, möte med alla klubbar
Ann-Marie- Möte med alla klubbar.
Lina- Möte med alla klubbar.
Beatrice- Möte med alla klubbar.

§ 134 Förbundsmöte 2020
Kommer att bli av den 5-6/9-2020, på Scandic Infra Park i Upplands-Väsby. Det kommer 
vara möte med styrelsen och delegaterna som då får ställa frågor, lördag kl 13,30.

§ 135 Skrivelse
Det har varit några protokoll, som man kan gå in på SBF hemsida och läsa, Kennet Ericson 
och Christer har gjort en revidering av nuvarande befattningsbeskrivning till SGA:na den 
14/8-20, vi godkänner den versionen och Christer mejlar den till alla SGA:na.

§ 136 Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan gicks igenom. 

• Valberedningen kommer att bjudas in till nästa möte, och i oktober planerar vi att ha 
ett fysiskt möte då SGA:na ska komma. 

• Christer håller på att titta på bidrag till ungdomarna. 
• Christer har mejlat FS: styrelse/Disa att man måste planera centrala kurshelger tre år 

framåt ,så att det blir lättare för distrikten att planera. 
• Vi sätter upp vårt kommande årsmöte 2021 som en punkt på dagordningen inför nästa 

styrelsemöte. 
• Vi ska se om vi kan ha ett nytt möte med föreningarna efter förbundsmötet, där vi 

informerar klubbarna om vad som sades på mötet.

§ 137 Övriga frågor 
• Christer har varit i kontakt med förbundet angående Prova bilsport, Man kan köpa en 

Prova bilsportlicens via appen och träna var man vill om man är medlem i någon 
klubb, är man inte medlem så får man ladda ner appen Svensk Bilsport och lösa en 
licens för den dagen.

• Vi har haft möte där vi bjöd in alla klubbar i Småland för att ge information angående 
förbundsmötet. Det var ett uppskattat möte där det framkom, att vi mycket väl kan ha 
digitala möten en gång i kvartalet för att, informera klubbarna om vad som händer i 
Småland. 

§ 138 Nästa möte
Söndag den 13/8 kl 19,00 digitalt, Roger kallar valberedningen.

§ 139 Mötets avslutande
Roger tackade, och avslutade mötet.

Vid protokollet Justeras



Ann-Marie Nottemark Roger Engström, ordf


