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Närvarande

Inbjudna
Kontaktperson FB
Valberedningen

Frånvarande

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

Susanne Kottulinsky Åhlin
Jimmy Tykesson

Anders Johansson

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

§ 135 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.



§ 136 Rapport från valberedningen.
Jimmy berättar att rallykommittén vill ha två tekniker, då det börjar bli mycket för en person, 
vilket godkändes.
Man har en tanke att ha en SGA för Crosskart, Tom Nilsson som i dag är SGA för 
rallycross/crosskart men inte utövar crosskart, så kan det vara bra med en SGA i den grenen.  
Valberedningen pratar med Tom

§ 137 Presentationer.
Alla presenterar sig för Susanne som är vår nya kontaktperson från FB.
Susanne presenterade sig och berättade om sig själv och vad hon har haft för olika uppdrag 
innan hon gick in i styrelsen. Det känns bra med Susanne som sa att vi kan kontakta henne om
vi har frågor som hon kan hjälpa till att lösa.

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

§ 139 Ekonomiska rapporter.
Ekonomin är god, det börjar att komma in tillståndsavgifter

§ 140 Information från SBF.
Mats informera från det månadsmöte som SBF har, för dom som inte kunde vara med.
Det behövs folk till olika utskott och kommittéer, så har man något förslag så kan man skicka 
det till valberedningen.
Man planerar en konferens med distriktsordförande och SGA helgen 19–21/11.
Arbetet med Svenska rallyt fortgår.

§ 141 Coronasituationen och återstart.
Det börjar att komma i gång med tävlingar i alla grenar, vi håller oss uppdaterade från 
folkhälsomyndigheterna om eventuella ändringar.

§ 142 Arbetsordning. Och arbetsfördelning inför 2022.
Mats går igenom presentationen där vi går igenom alla punkter som ska göras, Christer håller 
på att göra mappar med dom olika uppgifterna som han gör. Anneli har fått tillgång till Lots 
och tillsammans med Christer får hon uppdatering på det som skall göras nu och fram till och 
med november och håller samtidigt på att slussas in på ekonomin.

§ 143 Utbildningsorganisation.
Vi låter valberedningen titta på en utbildningsgrupp med dom stora sportgrenarna

§ 144 SGA Virtuell Bilsport.
Det har kommit förslag på namn på SGA i Virtuell Bilsport där vi i dagsläget inte har någon.
Christer tar kontakten.

§ 145 Rapporter från styrelsen.
Beatrice- Juniorlägret i Kalmar och Målilla folkracetävling.
Anneli-SM-RB, har även haft lite telefonkontakt med sina sportgrenar.
Mats- Nässjö rallyt
Christer-har kontakt med Anneli.



§ 146 Skrivelser
Protokoll som man kan gå in på SBF:s hemsida och läsa.
JKC- guld och silver för klubben i J125, Enzo Hallman och Caspian Hagman.
SBF- Inbjudan till miljöforum från Svemo och miljökommittén den 2–3/10-21.

§ 147 Åtgärdslistan.
Gicks igenom.

§ 148 Övriga frågor.
Uppklassning till A-lisens för Josef Zetterberg godkändes.
Beatrice informerar om att Albin Karlsson i ungdomsgruppen hoppar av och man börjar ett 
arbete med att hitta en ersättare för honom.

§ 149 Nästa möte.
Tisdagen den 14/9 kl 20,00 Teams
Tisdagen den 12/10 kl 18,00 Vrigstad, med SGA

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

Vid protokollet Justeras

Ann-Marie Nottemark Mats Bergman


