PROTOKOLL 13/2014
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§ 118 Mötets öppnande
Mötets ordförande David Lindström hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§ 119 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 120 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll nr 12/2014 godkändes, men skrevs ej under.
§ 121 Ekonomiska rapporter
Christer lämnade rapport.
§ 122 Övriga rapporter
Thore har varit hos Team Skogsåkarna och Norrahammars MK.
Lina har haft kontakt med Josefine Lundin på Förbundet gällande ungdomsgruppen för nästa
år.
Vilka planer finns?
Övriga i styrelsen har inte haft något inplanerat.
§ 123 Skrivelser
Christer redovisade inkomna skrivelser.

§ 124 Åtgärdslistan
Har blivit genomgången.
§ 125 Årsmötet
Förläsare är bokad. Övrigt rullar på.
§ 126 Monica Möller
Fråga till Monica om vad som händer på kansliet med så mycket personalomsättning.
Det är svårt att svara på. Man vet inte vad som orsakar det.
Förslag att 2-3st SGA:er understödjer Rallykommittén då många tycker att det inte är ett
starkt utskott.
Varför ska det vara en (1) grenspecifik dag vid kursledarkursen eftersom det är distrikten som
numera utser och skickar lämpliga för sin gren och uppdrag?
Monica tar med sig detta till förbundet.
§ 127 Övriga frågor
Det finns nu en ”lathund” till hur förfarandet ska ske gällande överenskommelser vid
arrangörsträffar o.dyl.
DM-reglementet 2015 för RB (Radiostyrd Bilsport) är inkommet.
Godkändes.
Torsten Cordes skrev om att utskottet vill ha fler domare i Bil-O. Torsten frågade om vi kan
utse distriktsdomare, då han fått förfrågan om att vara domarordförande vid SM nästa år.
Beslutades att kolla hans licensnivå och därefter ta beslut vid nästa möte.
Inbjudan till ungdomsgruppen från Entusiastdagen vid Jönköpings bilprovning den 25/4.
Frida Lindström, Hestra ingår numera i ungdomsgruppen.
Gemensam incidentrapport för alla sportgrenar finns nu att ladda ner.
§ 128 Nästa möte.
Nästa möte blir den 22/1 i Vrigstad kl.18.00.
Revisorerna kallas in, för att göra en revision.
§ 129 Mötets avslutande
David tackade för visat intresse och ett särskilt tack till Monica Möller, avslutade mötet.
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