
PROTOKOLL  19 / 2021
Teams 2021-11-24

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

§ 201 Mötets öppnande
§ 202 Godkännande av dagordning
§ 203 Återstartspengar distrikt.

a) Antal för utbildning RY och FR.
b) En idé-Smålands BF på ELMIA o Påsk.

§ 204 Årsmöte.
a) Tema och föreläsare.

§ 205 Utbildningar 2022.
a) FR-kommittén har förslagit V10.

§ 206 Återstart Distriktordförandegrupp.
§ 207 Övriga frågor
§ 208 Nästa möte 
§ 209 Mötets avslutande

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

§ 202 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 203 Återstartspengar distrikt.
a) Antal för utbildning RY och FR.

 Beatrice har skickat ut frågan, men har i dagsläge inte fått svar, sista svarsdagen är torsdag 
25/11. Hon återkommer när hon har fått svaren. Folkrace kunde ha sin kurs 2020, innan man 
stängde ner allt pga. Covid-19, där det var en del som deltog. Rally blev tyvärr inställt, så där 
ser vi att det är en del som behöver gå till våren.



b) En idé-Smålands BF på ELMIA i Påsk.
Mats börjar med att titta på om det blir någon mässa 2022. 

 § 204 Årsmöte.
a) Tema och föreläsare.

Vi har på förslag Sandra Nyström från Ungdom SBF. Beatrice kontaktar Wilma Daag 
Gustavsson om detta.
Vi hoppas och planerar att vi ska kunna ha ett årsmöte med middag, prisutdelning och mingel 
på kvällen.
Vi kommer dock inte ha SGA:na på söndagen, utan ha ett Teams möte runt mars med dom, 
för att under oktober 2022 ha en helg där vi träffas i stället, då Covid-19 fortfarande ställer till
det för oss.

§ 205 Utbildningar 2022.
a) FR-Kommittén har föreslagit V10.

FR-Kommittén har kommit med ett förslag att ha FR kursen V10, då det inte är några 
tävlingar eller central utbildning den helgen. Rally kom med förslag V11.
Christer kontaktar Vrigstad Värdshus om dom helgerna är lediga och återkommer med svar.

§ 206 Återstart Distriktordförandegrupp.
Mats informerar om att DOG-gruppen kommer att startas upp på nytt, i nuläget är det bara 
ordförande som kommer att deltaga.

§ 207 Övriga frågor.
Mats hade med en fråga med sig angående varför man har både disciplinnämnd och juridisk 
nämnd i SBF?
Christer förklarade att främst är det stadgarna för SBF som avgör för där står det att man ska 
ha det. Skulle man bara ha en instans så går fler ärenden till RIN, som har 72 st förbund att 
hantera. 
Mats har haft kontakt med Bondesson från Gullabo angående Torsås och fryshuset, så nu 
släpper vi den frågan och går vidare. 

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

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

Vid protokollet Justeras

Ann-Marie Nottemark Mats Bergman


