
Årsmöte 
Smålands bilsportsförbund 2017-02-18 

 
 
 

§ 1. Mötets öppnande: 
 
Ungdomarna Frida Lindström och Daniel Nordenborg  berättade om sina tankar 
och visioner för 2017. Önskar att klubbarna skall lyfta fram sina ungdomar i 
styrelser och organisationer. Dom besöker gärna klubbar och berättar om sin 
verksamhet inom förbundet.  
 
Ordförande i Förbundsstyrelsen Kenneth Thorén berättade om Visionen fram till 
2020 samt om nya utbildningsstrukturen. 
 
Ramona Karlsson underhöll oss en lång stund med berättelsen om sin väg inom 
bilsporten.  
Mycket intressant och lärorikt. 
Orden hon fick av sin far fastnade hos alla. 
Klart du kan! Frågan är bara hur? 
 
Ordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna till årsmötet i 
Vrigstad och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2. Upprop och fullmaktsgranskning: 
 
Upprop och fullmaktsgranskning genomfördes. 
Närvarande var 16 klubbar med sammanlagt 49 röster. 
Kommande årsmöten får inte de klubbar som ej lämnat fullmakt möjlighet till 
röstning genom godkännande av mötet. 
 
§ 3. Fastställande av röstlängd: 
 
Årsmötet fastställde röstlängden efter upprop. 
 
§ 4. Fastställande av röstlängd:  
 
Kallelse med brev till klubbarna 12 december, hemsidan 18 december. 
Verksamhetsberättelsen utsänd den 7 februari. 
Frågan om mötets behöriga utlysande var tillräcklig besvarades med ett ja. 
 
 
 



§ 5. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet: 
 
Ordförande:          Kjell Fransson, Hultsfred 
Vice ordförande:  Roger Engström, Växjö. 
Sekreterare:          Karin Leandersson, Orrefors 
 
§ 6.  Val av två (2) justerare att jämte ordförande justera protokollet: 
 
Torsten Cordes, Kalvsvik 
Anneli Thylen, Vetlanda 
 
§ 7. Val av två (2) rösträknare: 
 
Torsten Cordes, Kalvsvik. 
Anneli Thylen, Vetlanda 
 
§ 8. Behandling av Smålands Bilsportsförbunds styrelses 
verksamhetsberättelse: 
 
Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordförande och mötet godkände innehållet 
efter tillägg av ungdomsgruppen Frida Lindström, Daniel Nordenberg och 
Louisa Johansson, samt deras berättelse. 
 
§ 9. Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse: 
 
Styrelsens förvaltningsberättelse föredrogs och den godkändes i sin helhet utan 
anmärkning. 
 
§ 10. Revisorernas berättelse: 
 
Thomas Jansson, vald revisor var på plats och gav sin synpunkt. 
Någon erinran kring den uppkom inte. 
 
§ 11. Fråga om ansvarsfrihet: 
 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§ 12. Behandling av förslag från SBF: 
 
Proposition angående stadgeändringar i Svenska Bilsportsförbundets stadgar. 
Styrelsen föreslår att mötet bifaller propositionen. 
Årsmötet följde styrelsens förslag och biföll propositionen. 
 
 



 
 
§ 13. Behandling av inkomna motioner: 
 
Motion från Örjan Eriksson, Mellannorrlands Bilsportsförbund angående 
arvodering förbundsstyrelsen ordförande och ledamöter. 
Motionen bifalles. 
 
Motion från Fredrik Wakman, Stockholms Bilsportsförbund angående 
arvodering förbundsstyrelsen ordförande och ledamöter. 
Motionen avslås. 
 
Motion från Göran Svensson , SHRA Sundsvall angående driftingens framtid. 
Kenneth Eriksson bad mötet bifalla motionen. 
Mötet avslår motionen. En utskottsfråga. 
 
Motion från Åke Andersson på uppdrag från Nedre Norra Bilsportsförbund 
angående ansökan om tävlingstillstånd. 
Motionen bifölls av styrelsen innan den nya informationen framkommit 
angående hanteringen av tävlingstillstånd. 
Styrelsen beslutade avslå motionen istället. 
Mötet godkände styrelsens beslut.  
Motionen avslås. 
 
Motion från SMK Nyköping angående ny historisk klass i rally. 
Motionen avslås med motiveringen att det finns för många klasser redan. 
 
 
§ 14. Fastställande av verksamhetsplan och budget: 
 
Verksamhetsplanen för 2017 föredrogs av ordförande och mötet antog 
densamma utan förslag till förändring. 
 
Budgetförslag  för 2017 antogs utan invändningar. 
 
 
§ 15. Val av ordförande för en tid av ett (1) år: 
 
Avgående Roger Engström, Växjö. 
 
Valberedningen föreslår omval av Roger Engström, Växjö. 
 
Roger Engström valdes av mötet till ordförande för en tid av ett (1) år. 



 
 
§ 16. Val av tre (3) styrelseledamöter för en tid av två (2) år: 
 
Avgående: 
Karin Leandersson, Orrefors. 
Christer Landén, Ljungby. 
Peter Dahl, Strömsnäsbruk. 
 
Valberedningens förslag: 
Omval 
Karin Leandersson, Orrefors. 
Christer Landén, Ljungby 
Nyval 
Mats Bergman, Vaggeryd  
Karin Leandersson, Christer Landén och Mats Bergman valdes 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. 
Thomas Jansson, Vetlanda. 
 
Valberedningen föreslog omval av Rolf Jonsson och Thomas Jansson. 
 
Till suppleant föreslogs Ann Johansson, Oskarshamn. 
 
Mötet antog valberednings förslag. 
 
§ 18. Val av erforderligt antal ombud för förbundsmötet för en tid av ett (1) 
år: 
 
Valberedningens förslag är: 
Roger Engström, Växjö. 
Karin Leandersson, Orrefors. 
Christer Landén, Ljungby. 
 
Mötet antog valberedningens förslag. 
 
 
 



 
 
§ 19. Val av suppleanter för ombuden för en tid av ett (1) år: 
 
Valberedningens förslag är: 
David Lindström, Hestra. 
Lina Leandersson, Orrefors. 
Thore Lax, Husqvarna. 
 
Dessa i vald ordning. Mötet antog förslaget. 
 
 
§ 20. Val av ombud till Smålands Idrottsförbunds DF-möte 2017: 
 
P-O Leandersson, Orrefors utsågs. 
 
§ 21. Val av ledamöter i valberedningen för en tid av tre (3) år: 
 
Jan Ragnarsson, Växjö föreslog  Beatrice Ågren Karlsson, Hultsfred. 
 
Mötet antog förslaget. 
 
§ 22. Meddelande om tid och Plats för Svenska Bilsportsförbundets 
förbundsmöte: 
 
Äger rum den 2 april i Stockholm/Arlanda. 
 
§ 23. Fastställande av tid och plats för nästa årsmöte: 
 
Styrelsen fick i uppdrag att utse tid och plats för nästa års årsmöte. 
Styrelsen kommer att arrangera årsmötet även 2018. 
 
§ 24. Avslutande av årsmötet: 
 
Kjell Fransson lämnade över till Roger Engström som tackade för väl genomfört 
årsmöte. 
 
Olle Westerlunds Kanna tilldelades detta år Roger Engström, Växjö för sitt  
engagemang inom bilsporten både på distriktsnivå och inom regelgruppen och 
utbildningsgruppen hos SBF. 
  
Avtackning av Peter Dahl, ledamot i styrelsen, Viktor Karlsson, 
kommittémedlem inom rally som avslutade sina jobb. 



 
Roger Engström avslutade sedan mötet och tackade för visat intresse. 
 
 
 
…………………………………….   …………………………………….. 
Ordförande/ Kjell Fransson                Sekreterare/ Karin Leandersson 
 
 
……………………………………   ……………………………………… 
Justerare/Anneli Thylen                      Justerare/Torsten Cordes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


