
 

 

PROTOKOLL  1/2016 
fört vid styrelsemöte 2016-01-19 
 
Närvarande  Roger Engström 

Karin Leandersson 

Christer Landén 

David Lindström 

Lina Leandersson 

Thore Lax 

Peter Dahl 
 

 
 
 
 
 
 
    

Revisorer 
 

Thomas Jansson 
Rolf Jonsson 

 
§  1   Mötets öppnande 
§  2   Godkännande av dagordning 
§  3   Föregående mötes protokoll 
§  4   Ekonomiska rapporter 
§  5   Övriga rapporter 
§  6   Skrivelser 
§  7   Åtgärdslistan 
§  8   Årsmötet 
§  9   Övriga frågor 
§ 10  Nästa möte  
§ 11  Mötets avslutande 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötets ordförande Roger Engström  hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 
 

§ 2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 3 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötens protokoll nr 11 och 12 godkändes och skrevs under. 
  
§ 4 Ekonomiska rapporter 
Christer lämnade rapport. 
 
§ 5 Övriga rapporter 
David har varit på Luciaracet folkrace i Jönköping. 
 
Peter och Karin har varit på arrangörs/racekontroler/vagnboksutfärdar träff inom folkrace. 
 
Roger har haft två (2) telefonmöten med DOG-gruppen. Han har även varit med på 
Rallykommittémöte.  
 
§ 6 Skrivelser 
Christer redovisade inkomna skrivelser. 



 

 

 
 
§ 7 Årsmötet 
Lite småfix kvar, annars under kontroll. 
 
§ 8 Åtgärdslistan 
Har blivit genomgången. 
 
§ 9 Övriga frågor 
Ny SGA inom Karting, Johan Eriksson från Växjö. 
 
Skrivelse angående RC-historiskt reglemente. SGA Björn Faugstadmo har styrelsens fulla 
stöd att driva frågorna vidare. 
 
Inkomna motioner är genomgångna. 
 
Motion till Smålands BF för behandling från SHRA Jönköping gällande obligatorisk årlig 
utbildning för miljöombud inom Smålands BF. 
Idén bifalles men den måste konsekvensutredas, den kan inte göras obligatorisk. 
 
Inkommen motion för behandling vid förbundsmötet från Sten Bondesson från Gullabo RC 
gällande ny öppen klass i Rally.  
Bifalles ej. Motivering är att det redan finns tillräckligt många klasser inom Rally. 
 
Motion från Markcus Johansson ordförande i Gullabo RC gällande startordning i 
ungdomsklassen Rally. Ungdomarna ska få starta först enligt motionen. 
Styrelsen bifaller motionen och ger i uppdrag till rallykommittén att bearbeta arrangörerna i 
distriktet. 
 
Motion från Hyllinge MS att åldersgränsen för deltagande i  historisk racing ska vara 16år. 
Styrelsen avstyrker motionen. Historisk racing eller rally bör ha en högre åldersgräns. 
 
Rallykommittén är klara med DM-reglementet och har lämnat in det för godkännande av 
styrelsen. DM-reglerna godkändes av styrelsen. 
 
Budgettförslag för 2016 antogs, läggs in i verksamhetsberättelsen. 
 
Tillståndsvagifterna diskuterades, ingen höjning aktuell utan de ligger kvar på nivå som 
tidigare. 
 
Finns numera ett telefonnummer för telefonmöten på SBF. 
 
Hur gör vi när ett distrikt skriver nya regler för sitt distrikt som inte följer det reglemente som 
finns? 
 
LOTS är fortfarande ett orosmoment för våra arrangörer inom folkrace. 
 
Inbjudan att närvara vid Bilsport Rallycups prisutdelning. David Lindström representerar 
Smålands BF på prisutdelningen. 
 
 



 

 

 
§ 10 Nästa möte. 
Fredagen den 19 februari kl. 19.00 i Vrigstad 
Övriga planerade datum är den 17 mars, 21 april, 19 maj och 16 juni i Vrigstad kl.18.00. 
 
§ 11 Mötets avslutande 
Roger tackade för visat intresse, avslutade mötet. 
 

 

 
 
Vid protokollet Justeras 

Karin Leandersson  Roger Engström 
 


