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

§ 167 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

§ 168 Val av justerare att tillsammans med ord justera protokollet (förslag).
Mats tar upp frågan om vi behöver en justerare till på våra protokoll, om hur fort vi ska justera
och publicera protokollen. Ann-Marie redogjorde för hur hon går till väga, när hon skriver ett 
protokoll. Hon lägger det i Dropboxen och skickar ett mejl till alla om att det ligger ett nytt 
protokoll, där hon ser när någon justerar det, hon ser till att ordf. Mats Bergman har godkänt 
det innan hon skickar det vidare för publicering, vi anser att det räcker och att en till justerare 



inte behövs i nuläget. Vi har som ambition att protokollen ska vara ute en till två veckor efter 
möten.

§ 169 Föregående protokoll.
Föregående mötes protokoll godkändes, men inte underskrivet då detta var ett digitalt möte. 

§ 170 Rapport från valberedningen.
Kennet Ericson informerar styrelsen om hur långt dom har kommit med sitt jobb, att hitta nya 
kandidater till styrelsen. Han kommer även att lämna en skriftlig redogörelse till Mats. Dom 
har varit i kontakt med några i styrelsen, där dom har ställ några frågor om hur man ställer sig 
till att jobba i styrelsen framöver. Man har fått in fem (5) kandidater som man ska träffa 
framöver. Man söker även efter någon från syd östra området för att täcka upp i hela Småland.

 § 171 Ekonomiska rapporter.
Christer går igenom ekonomin, där det inte har hänt så mycket sen förra mötet. Christer 
informerar om att SDF:en kan söka Covid-19 bidrag under våren för andra halvåret- 20 för 
förlorade intäkter, han betonar att det är viktigt att klubbarna söker dom bidrag man har rätt 
till, (klubbarna söker kvartalsvis i år). Christer ska skicka ut fakturor för medlemsavgiften -20
till klubbarna i månadsskiftet.

§ 173 Information från SBF, Distriktsordförandekonferens, DOG möten m.m.
Mats informerar om vad som har hänt sen förra mötet, som mest har handlat om 
Distriktsordförandekonferens 14-15/11som blev uppskjuten, pga. av dom nya restriktionerna, 
man planerar för ett nytt möte den 5-6/12 som kommer vara digitalt. Det har varit ett DOG 
möte sen förra styrelsemötet som Mats informerade om.

§ 174 Corona Situationen.
Med dom nya restriktionerna som har kommit från regeringen, så ligger all verksamhet nere i 
Småland.

§ 175 Styrelsemöte med SGA december 2020
Fysiska mötet med alla SGA:na i december i Vrigstad är inställt pga av restriktionerna fr Mats
kommer att kalla alla till ett digitalt möte istället.

§ 176 Årsmöte 2021 
Vi kommer att bestämma på decembermötet hur vi ska arrangera årsmötet 2021, då vi skall 
skicka ut kallelse till klubbarna. I nuläget är det väldigt svårt att se in i framtiden om hur 
situationen är i februari 2021. 

§ 177 Rapporter från styrelsen.
Mats- Teams möte med rallykommittén. 
Christer- Digitalt möte med SISU, SDF-dagen.
Ann-Marie- Digitalt möte med SISU, Kommunen och smittskyddsläkare ang. Covid-19 
situationen i Jönköpings kommun. Samtal med Tom Nilsson (SGA Rallycross), om hur 
informationen når ut till SGA från utskottet.

§ 178 Skrivelse
Det har kommit många protokoll till detta möte, som man kan gå in på SBF:s hemsida och 
läsa.



SSR kallar till årsmöte som kommer att genomföras digitalt, vi beslutade att Mats deltager i 
det mötet.
RF-Sisu om kursekonomi.
Vi i styrelsen försöker läsa alla protokoll inför mötena. Mats vill att om tiden tryter så ska vi i 
alla fall läsa protokollen från förbundsstyrelsen.

§ 179 Åtgärdslistan 
Ann-Marie och Christer ska bli mer aktiva i att utbilda Ann-Marie i tävlingstillstånd mm. 

§ 180 Övriga frågor.
Beatrice tar upp frågan om hur Smålands BF ställer sig till att hjälpa klubbar med en 
ersättning till besiktning på sina banor för rallycross. Vi beslutade att då kostnaden 2300 kr, 
för att besiktiga för rallycross typ 2. Typ 1 kostar 7400 kr, så får klubbarna stå för kostnaden 
själv. Denna fråga kom upp då vi har diskuterat den innan för att få igång rallycrossen på 
distriktsnivå.
Christer informerar om att han varit i kontakt med Peder Alsterman, om sponsor annonser, där
vi inte är intresserad av att ha dessa annonser på hemsidan då det inte har med motorsport att 
göra.
Kennet Ericson påpekar att Smålands BF gamla adress står på flera platser på hemsidan, 
Christer ser till att detta rättas.

§ 181 Nästa möte
Tisdagen den 15/12 kl 19,00 Digitalt

§ 182 Mötets avslutande
Mats tackar för mötet och avslutar det.

Vid protokollet Justeras

Ann-Marie Nottemark Mats Bergman, tf ordf


