
 
                                          Styrelsemöte 14/10 
                            Smålands Bilsportförbund 2010-12-16 
 
 
Närvarande: 
 
Conny Grönlund (C.G) 
Christer Landén (C.L) 
Roger Engström (R.E) 
Thore Lax (T.L) 
David Lindström (D.L) 
Kian Andersson (K.A) 
 
Ej närvarande:  
Madeleine Jakobsson (M.J) 
 
Inbjuden: 
Per Ottosson, ambassadör 
 
 
§ 98. Mötets öppnande: 
 
C.G. Hälsade alla välkomna till mötet. Speciellt välkommen till Per Ottosson. 
 
§ 99. Föredragningslista: 
 
Föredragningslistan upprättades och godkändes. 
 
§ 100. Föregående protokoll: 
 
Protokoll nr 12 och 13 är inlagda på hemsidan. Undertecknas senare. 
 
§ 101. Ekonomisk rapport: 
 
C.L. Redovisade ekonomin för denna del av året. Ligger i fas med budget. 
 
§ 102. Övriga rapporter: 
 
R.E. Möte med Smålandsidrotten i Växjö angående neddragning av bidrag. Besökt 
arrangörsmötet i rally i Lammhult. 
Har varit i kontakt med försäkringsbolaget om SBF:s försäkring, allt om denna finns 
att läsa på SBF:s hemsida. 
 
T.L. Varit på arrangörsmötet i rally i Lammhult. 
 
C.L. Varit på SSR:s bolagsstämma i Ljungby. Lugn tillställning. Varit i Växjö 
tillsammans med Roger på möte med Smålandsidrotten. 
 
C.G. Har varit på möte med valberedningen SBF i Stockholm, bra möte med tid för 
meningsutbyte. Finns farhågor för att vi blir mer och mer toppstyrda. 
Juridiska kommittéerna i distrikten kommer troligtvis att upplösas och istället bildas 
en för hela landet. Distrikten skall ha någon eller några som kan förbereda ärenden 
pappersmässigt.  



Beslutades att vi föreslår Jan Ragnarson och Bo Runbjörk till  att vara våra 
förberedare. 
 
§ 103. Ankommen post och avgivna skrivelser: 

4 st av våra klubbar har inte skött sina åtaganden gentemot SBF och har därför en 
eventuell uteslutning hängandes över sig. Klubbarna har till 29 december på sig, att 
skicka vädjan till RIN om upphävande av SBF:s beslut. 

 
§ 104. Övrigt: 
 
Per Ottosson fick ordet och omtalade, att han hittills besökt 6 klubbar. Det mesta är 
positivt och flera vill ha ytterligare kontakt. Han har pratat om föreningsarbete överlag 
och här framkom att klubbordförandena gärna ser, att det blir ett nätverk för dessa, 
för utbyte av erfarenheter. 
Beslutades att Per även informerar om Fair Race när han är på besök hos klubbarna.  
 
DM-regler 2011 för Rallycross godkändes. 
 
C.G kontaktar Jörgen Andersson på SBF angående april månad och Elmia. Vi vill 
veta vad som förväntas av oss. 
Det finns stora möjligheter att arrangera något ihop med motoralliansen i Jönköping, 
någon form av event som lockar folk och visar upp Småland. 
 
§ 105. Nästa möte: 
 
Nästa möte den 20 januari 2011. Då skall valberedningen och revisorerna inbjudas. 
Mötet startar klockan 18:00. 
 
§ 106. Mötet avslutas:  
 
C.G  Tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
 
………………………………..…..       …………………………………………..... 
Ordförande / Connye Grönlund          Sekreterare / Christer Landén 
 


