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§ 105 Mötets öppnande.
Mötesordförande Mats Bergman hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 106 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes

§ 107 Föregående protokoll.
Föregående mötesprotokoll godkändes och skrevs under.



§ 108 Ekonomiska rapporter.
Ekonomin ser god ut, det börjar komma in tävlingstillstånd då restriktionerna har lättat.

§ 109 Information från SBF.
Förbundet har börjat med månadsmöte, första tisdagen i varje månad, där man bjuder in alla 
distriktsstyrelser att vara med, det första var tisdagen den 1/6. Där   
informerade man om lättnaderna av restriktionerna och att man kan börja arrangera tävlingar 
igen

§ 110 Coronasituationen och återstart
Den 1/6 släppte man på restriktionerna så att man kan börja arrangera tävlingar, med ett visst 
antal i publiken, det kommer att uppdateras hela tiden framöver då man stegvis går till ett 
normalt förhållande, så länge smittspridningen minskar.
Vi har haft information via Teams med alla SGA som var inbjudna, och Folkrace kommittén 
kommer att ha ett Teams möte med alla arrangörer torsdagen den 10/6 kl 20,00

§ 111 Utbildningsorganisation.
Bordläggs tills vidare.

§ 112 Arbetsordning.
Gicks igenom, Mats fyller på allt eftersom det kommer till något. Målet är en arbetsordning 
att följa för 2022 och framåt.

§ 113 Kontakten mellan distrikt och klubbar.
Det månads brev som gick ut till klubbarna från distriktet uppskattades, vi kommer att 
fortsätta med utskick tills vidare.
Vi kommer också att sträva efter att bli bättre på att återkoppla till klubbarna. Målet för 
styrelse och SGA är att det ska gå ut ett svar inom två dagar.
Vi tittar även på om man kan ha ett kortare Teams möte med klubbarna.
Vi kommer att titta på om vi ska göra om hemsidan, så att den liknar SBF hemsida mer.

§ 114 Samtal med södra distriktet.
Södras ordförande har varit i kontakt med Mats, angående sammanslagningen som i nuläget 
har lagts på is, om man kan ha ett samarbete framöver mellan distrikten, vi ser positivt på 
detta och har funderingar på tex utbildningshelgerna i Mars, där Småland och Södra kan ha 
kurs tillsammans. Mats kontaktar Södras ordf för planering

§ 115 rapporter från styrelsen.
Mats-Möte med förbundet och rallykommittén
David-Möte med alla SM arrangörer i Vrigstad.
Anders-Möte med Bil-O i Grimslöv, två teams möte med rally.

§ 116 Skrivelser
Protokoll som man kan gå in på SBF:s hemsida och läsa.
DM regler i karting, som godkändes.
RF-SISU enkät i utbildning, Christer mejlar över till alla i styrelsen.

§ 116 Åtgärdslistan.
Gicks igenom, Ann-Marie uppdaterar den.



§ 117 Övriga frågor.
Christer informerar att vår hedersordförande Janne Ragnarsson har gått bort. Christer får 
uppdraget att sända en hälsning

§ 118 Nästa möte.
Teams 1/7 kl 20,00
Teams 11/8 kl 20,00

§ 119 Mötet avslutas
Mats tackar för mötet och avslutar det.

Vid protokollet Justeras

Ann-Marie Nottemark Mats Bergman


