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PROTOKOLL  13 / 2021
Teams 2021-07-01

Närvarande Mats Bergman
Christer Landén
Ann-Marie Nottemark
Beatrice Ågren Karlsson
David Lindström
Anneli Thylen
Anders Johansson

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

§ 121 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes

§ 122 Föregående protokoll.
Föregående mötesprotokoll godkändes, men är inte underskrivet då mötet var digitalt.



§ 123 Ekonomiska rapporter.
Ekonomin ser god ut, vi har en ganska stor peng under kontot tävlings böter som är vikta åt 
ungdomsprojekt av olika slag.

§ 124 Information från SBF.
Det är ett nytt möte med alla distriktsstyrelser tisdagen den 6/7–2021, SBF:s styrelse och 
kansli informerar. Vi har önskan om att FS ska publicera sina protokoll snabbare, än i nuläget.

§ 125 Coronasituationen och återstart.
Nu har man gått in i fas 2, när det gäller lättnaden av restriktionerna i samhället, det är 
fortfarande oklart vad som gäller angående rallytävlingar. Vi fortsätter att hålla oss 
uppdaterade när det kommer nya direktiv från folkhälsomyndigheten.

§ 126 Arbetsordning och arbetsfördelning inför 2022.
Mats visar en presentation angående arbetsfördelningen inför 2022, vi tar med oss detta och 
tittar vidare på det efter sommaren.

§ 127 Utbildningsorganisation.
Vi avvaktar mötet med FS möte tisdagen den 6/7 för att se om man får någon information 
angående digitala utbildningar.

§ 128 rapporter från styrelsen.
Beatrice- Var inbjuden till ungdomsgruppens möte, folkraceutskottet möte med alla klubbar 
angående uppstarten av tävlingar.
Ann-Marie-Folkraceutskottet möte med alla klubbar angående uppstarten av tävlingar.

§ 129 Skrivelser
Protokoll som man kan gå in på SBF:s hemsida och läsa.

Jönköpings KC-Man har önskemål på att få allt på mejl till klubben, så som tävlingstillstånd 
som ska betalas till tävling. CL har svarat Jönköping KC, att i nuläget så är det inte 
genomförbart, men att vi tar med oss detta och tittar på det framöver.

SBF- har godkänt ett antal policyer, som man kan gå in på hemsidan och läsa om.

SGA FR- Leena Tidman har skickat in att Andreas Creutz inte står med under kommittén på 
hemsidan. CL har svarat att vi inte har fått någon information om detta och har bett om hans 
uppgifter, men inte fått någon återkoppling.

Per-Gunnar Andersson- Angående Smålandsrally, man har varit i kontakt med Smålands 
rallyhistoriker som ser positivt till denna tävling, och vill gärna ha igång det till nästa år, man 
föreslår två informationsträffar framöver. CL skickat inbjudan till tänkbara arrangörer.

SBF- Ej betalda medlemsavgifter, Solkustens AWD, där har inga medlemsavgifter för 2019 
och 2020 betalats, ett brev gällande uteslutning ur SBF har skickats.

§ 130 Åtgärdslistan.
Gicks igenom.



§ 131 Övriga frågor.
Inga övriga frågor kom upp.

§ 132 Nästa möte.
Teams 11/8 kl 20,00

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

Vid protokollet Justeras

Ann-Marie Nottemark Mats Bergman


