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§ 1. Mötets öppnande: 
 
Mötet förklaras öppnat utav ordförande Ann Johansson. Hon hälsade oss 
välkomna till Växjö. Därefter hölls en tyst minut för vår hedersordförande och 
gemensamma vän Kurt Ågren - Vimmerby som gick bort den 8 februari. 
Årets föreläsare: Bosse ”Bildoktorn” - Sävsjö som underhöll oss i 1,5 timme.  
Monica Möller från SBF hade en presentation gällande full fart framåt mot 2013. 
 
§ 2. Upprop och fullmaktsgranskning: 
 
Upprop och fullmaktsgranskning genomfördes.19 klubbar närvarande med 
sammanlagt 51röster. 
 
§ 3. Fastställande av röstlängd: 
 
Årsmötet godkände detta. 
 
§ 4. Fråga om mötets behöriga utlysande: 
 
Frågan om mötets behöriga utlysande ställdes och frågan besvarades med ett 
enhälligt ja. 
Inbjudan utsänd i mitten av december på vår hemsida i början av jan och 
verksamhetsberättelsen utsänd 6 februari. 
 
§ 5. Val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare för mötet: 
 
Valberedningen föreslog: 
 
Ordförande: Lars-Gunnar Wikell - Växjö. 
Vice ordförande: Ann Johansson - Oskarshamn. 
Sekreterare: Madeleine Jakobsson - Målilla. 
 
Mötet antog förslagen. 
 
§ 6. Val av två (2) justerare att jämte ordförande justera protokollet: 
  
Åsa Josefsson - Nässjö och Berndt Skogelind - Ljungby. 
 
§ 7. Val av två (2) rösträknare: 
 
Karin Leandersson - Orrefors och Tommy Johansson – Jönköping. 
 
 
 



§ 8. Behandling av Smålands Bilsportförbunds styrelses 
verksamhetsberättelse: 
 
Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordförande och mötet godkände 
innehållet utan anmärkning. 
 
 
§ 9. Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse:  
 
Styrelsens förvaltningsberättelse föredrogs och den godkändes i sin helhet utan 
anmärkning. Christer Landén förklarade vårt resultat. 
 
§ 10. Revisorernas berättelse: 
 
Ingen av revisorerna fanns på plats så ordföranden läste upp deras berättelse. 
Någon erinran kring den inkom inte. 
 
§ 11. Fråga om ansvarsfrihet: 
 
Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna året.  
 
§ 12. Behandling av förslag från SBF: 
 
Årsmötet beslutade att följa de av styrelsen tillstyrkta 
förslagen. 
 
§ 13. Behandling av inkomna motioner: 
 
Distriktet har lämnat in en motion till SBF angående centrala kursernas deltagare och 
platser, denna skall behandlas på förbundsårsmötet. 
Motionen tillstyrkes av årsmötet. 
 
§ 14. Fastställande av verksamhetsplan och budget: 
 
Verksamhetsplanen för 2009 föredrogs av ordföranden och mötet antog den 
samma utan förslag till ändringar. 
 
Budgetförslaget för -09 antogs utan invändningar. 
 
§ 15. Val av ordförande för en tid av ett (1) år: 
 
Avgående Ann Johansson. 
Valberedningen föreslår omval på Ann Johansson Oskarshamn. 
 
Ann Johansson valdes enhälligt av mötet till ordförande på ett (1) år. 
 
§ 16. Val av tre (3) styrelseledamöter för en tid av två (2) år: 
 
Avgående Christer Landén - Ljungby, Madeleine Jakobsson – Målilla och Kian 
Andersson – Gislaved. 



Valberedningens förslag: 
 
Omval på Christer Landén - Ljungby. 
Omval på Madeleine Jakobsson - Målilla. 
Omval på Kian Andersson - Gislaved. 
 
Dessa 3 valdes enhälligt av mötet till leda möter i styrelsen för en tid av två (2) år. 
 
§ 17 . Val av två (2) revisorer samt en revisorsuppleant för en tid av ett (1) år: 
 
Avgående Rolf Jonsson - Jönköping och Thomas Jansson - Vetlanda. 
 
Valberedningen föreslog omval av Rolf Jonsson och omval av Thomas Jansson. 
Till suppleant föreslogs Monica Bogren - Kalmar. 
 
Mötet antog valberedningens förslag. 
 
§ 18. Val av erforderligt antal ombud/rådsdelegater till förbundsmötet för en tid 
av ett (1) år: 
 
Valberedningens förslag är: 
 
Ann Johansson - Oskarshamn. 
Christer Landén - Ljungby. 
Connye Grönlund - Skillingaryd. 
 
Mötet antog valberedningens förslag. 
 
§19. Val av suppleanter för ombuden/rådsdelegaterna för en tid av ett (1) år: 
 
Valberedningens förslag är: 
 
Madeleine Jakobsson - Målilla. 
Kian Andersson - Gislaved. 
David Lindström - Skillingaryd 
Roger Engström - Växjö. 
 
Dessa i vald ordning. Mötet antog detta förslag. 
 
§ 20. Val av ombud till Smålands Idrottsförbunds DF-möte 2009: 
 
Christer Landén - Ljungby. 
Connye Grönlund - Skillingaryd. 
 
Mötet antog valberedningens förslag. 
 
§ 21. Val av ledamot i valberedningen för en tid av tre (3) år: 
 
Mötets förslag var Berndt Skogelind - Ljungby som valdes för en tid av tre (3) år. 
 



§ 22. Meddelande av tid och plats för Sveriges Bilsportförbunds rådsmöte: 
 
Äger rum i Stockholm 2009-04-05, Quality Hotel, Arlandastad. 
 
§ 23. Fastställande av tid och plats för nästa årsmöte: 
 
Årsmöte -2010 kommer att vara antingen vecka 7 eller vecka 8. Datum fastställs av 
styrelsen när någon arrangör antingen anmäler sitt intresse eller att styrelsen 
lägger ut det på någon värdklubb. 
 
§ 24. Avslutning: 
 
Lars-Gunnar Wikell avslutade sin del av årsmötet och tackade för förtroendet samt 
lämnade över klubban till omvalda ordföranden Ann Johansson som tackade för 
förtroendet att få leda förbundet ytterligare ett år.  
Därefter utdelades numrerade standar till Älmhults Mk och till Lessebo Mk samt en 
guldratt till Jan Ragnarsson - Lessebo även Göran Berg - Norrahammar avtackades 
då han efter långvarigt deltagande i valberedningen nu valt att avgå. 
 
…………………………………………. ………………………..…………………………… 
Ordförande/ Lars-Gunnar Wikell                             Sekreterare/ Madeleine Jakobsson 
 
 
 
 
…………………………………………. ………………………………………………… 
Justerare/ Åsa Josefsson                                            Justerare/  Berndt Skogelind 


