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Teams 2021-11-16

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

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

§ 187 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

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

§ 189 Ekonomiska rapporter.
Vi har en god ekonomi.



§ 190 Information från SBF.
Gicks igenom, Sandra Nyström från ungdom höll ett föredrag på månadsmötet med SBF som 
var intressant att lyssna på. Det är nu klart med 3 av 4 sportgrenskoordinatorena som man kan
läsa om på SBF: hemsida. En förfrågan från Västra om en återstart av distriktsordförande 
grupp har kommit. Småland och två distrikt till har svarat att de är öppna för att diskutera 
frågan. På grund av det svaga intresset har Västra avblåst försöket.

§ 191 Återstartspengar distrikt och klubbar.
Det finns information på SBF: hemsida, samt att vi nämner det i månadsbrevet som går ut till 
klubbarna, då vi kommer att erbjuda att styrelsen vid behov kan hjälpa till med ansökan. 
Distriktet kan ansöka till exempel för utbildningar.

§ 192 Årsmöte 2022.
Gicks igenom. Årsmötet kommer att vara den 12/2 2022. Förslag på tema är återstart och 
framtid. 

§ 193 Utbildningar 2022.
Gicks igenom, tillsvidare kvarstår veckorna 11 och 13 som lokala kurshelger. Skrivelse från 
Gränna MK besvaras av ordförande.

§ 194 Arbetsfördelning inför 2022.
Vi följer planen för ändrad arbetsfördelningen inför 2022.

§ 195 Rapporter från styrelsen.
Mats- Har haft en del mejl att svara på. Löpande kontakt med SGA Virituell Bilsport.
Ann-Marie- Hälsade på Ungdomsgruppen i Emmaboda, telefonkontakt med SGA rallycross.
Anders- SSR bolagstämman i Kristianstad, Kontakt med Thorsten på Bil-O. SISU 
Konferensen i Växjö.
Christer- SISU konferens i Växjö, sedvanligt kansliarbete.
David- Informationsmöte till distrikten angående tillsätta och avsätta av utskott.
 
§ 196 Skrivelser
Protokoll som man kan gå in på SBF:s hemsida och läsa.
SBF- Ansökan om inträde av Gislaveds MK, som är godkänd.
FR-Utskottet-Svar på fråga om tidsplan, angående utbildningar, vi inväntar svar efter 
bilsportkonferensen.
SISU-Kursekonomi-Vi har ett plusresultat i kursekonomin
Virituell-Regler för DM- Vi avvaktar för att se vad som bestäms på bilsportkonferensen. 

§ 197 Åtgärdslistan.
Åtgärdslistan gicks igenom.

§ 198 Övriga frågor.
Christer skickar ut inbjudan till nästa styrelsemöte i Vrigstad. Ann-Marie börjar titta på att 
ändra till den nya adressen på våra dokument mm.
Det beslutades att den nya mejladressen blir info@smalandsbf.se, som börjar gälla den 1/1 
2022, vi kommer dock ha båda mejladresserna i gång under övergången.



§ 199 Nästa möte.
Torsdagen den 16/12 kl 18,00 Vrigstad.

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

Vid protokollet Justeras

Ann-Marie Nottemark Mats Bergman


