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§ 13 Mötets öppnande 
Vice ordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
 

 
§ 14 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 

 
§ 15 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under. 
 
  
§ 16 Ekonomiska rapporter 
Christer lämnade rapport. 
 
 
 
 



 

 

§ 17 Övriga rapporter 
Roger har deltagit i telefonkonferens med distriktsordförandena, då Connye ej haft möjlighet. 
Christer har jobbat med årsmötet. 
Övriga i styrelsen har inte haft något inplanerat.  
 
 
§ 18 Skrivelser 
Christer redovisade inkomna skrivelser. 
 
 
§ 19 Årsmötet 
Allt är klart för årsmötet. 
 
 
§ 20 Åtgärdslistan 
Har blivit genomgången. 
 
 
§ 21 Övriga frågor 
Förfrågan från Gerhard Kronberg Nässjö om att få utnyttja sina fria starter i folkrace under 
2013 istället. 
Folkracekommittén tillsammans med styrelsen kan inte godkänna några undantag för        
detta, utan det gäller för det år som står på frikortet.  
Förslag att göra en kurs för ungdomar under en (1) dag som är gratis för att få fler intresse-
rade. 
Hur ska vi kunna nå ungdomarna för att väcka intresse? 
Styrelsen i samarbete med en klubb ordnar årsmöte/fest tillsammans. 
Förslag är att det hålls i Vrigstad 2013. 
 
 
§ 22 Nästa möte 
Det planerades fler datum för kommande möten. Det blir vid följande tillfällen. 
Lördagen den 18/2 i Älmhult 
Torsdagar  22/3, 19/4 och 24/5 kl. 18.00 i Vrigstad. 
Onsdagen den 20/6 kl. 18.00 i Vrigstad. 
 
 
 
§ 23 Mötets avslutande 
Roger tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 

 
 
Vid protokollet Justeras 

Karin Leandersson  Roger Engström 
 


