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§ 13 Mötets öppnande 
Mötets ordförande Roger 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 
David har varit på Bilsportgalan i Göteborg, 21/1. Och även på Konferens Syd, 27/1. 
 
Lina besökte arrangörsträffen i Folkrace, 21/1 i Vrigstad. Även hon var på Konferens Syd, 
27/1. 
 
Thore var på domare och teknikerträff i Rally 21/1 i Vrigstad. 
 
Christer var på Bilsportgalan i Göteborg, 21/1. 
 



 

 

Mats var på domare och teknikerträff i Rally, 21/1 i Vrigstad. 
 
Roger har haft 1 telefonmöte med UtBoR. Han var också på Bilsportgalan i Göteborg, 21/1. 
 
Ann-Marie har inte haft något inplanerat för distriktet. 
 
§ 18 Skrivelser 
Christer redovisade inkomna skrivelser. 
 
En skrivelse från Björn Faugstadmo. Rallycross och Folkrace SGA:er har gemensamt 
diskuterat Crosskart. Och båda parter ser det mest lämpligt att Crosskart hamnar tillsammans 
med Rallycross då de två sportgrenarna har mer gemensamt. 
Beslutades att Björn tar över CrossKart till RC kommittén. 
 
En skrivelse från SBF angående SBF´s valberedning. Styrelsen föreslår omval. Vi svarar. 
 
§ 19 Åtgärdslistan 
Har blivit genomgången. 
 
§ 20 Årsmöte 
Mikael Johansson besökte oss för att delge sina tankar och idéer hur vi kan förändra och 
förbättra vår årsmöteshelg, främst med fokus på prisutdelningen. 
En värdefull input från Mikael som har stor erfarenhet av event i olika sammanhang inom 
Bilsporten som vi tacksamt tar till oss inför kommande årsmöten. 
 
§ 21 Vision 2020 
Beslutades att Mats presenterar Vision 2020 på söndagens SGA möte med alla kommittér för 
att säkerhetsställa att vi har samma målbild. 
 
§ 22 Övriga frågor 
Styrelsen har fått information att det planeras tävlingar utanför SBF´s regi i distriktet. 
 
Ann Johansson utses till säkerhetsrådgivare för arenasporter i distriktet. 
 
DM regler i Karting godkändes. 
 
DM regler i Drifting godkändes. 
 
Karin informerade om den nya förbundsdirektören, Anna Nordqvist. Hon meddelar även att 
Johan Fåhreaus kommer sluta på kansliet, han har jobbat med idrottlyftet. 
Karin informerade även om SBF´s jobb angående sexuella trakasserier, hur man jobbar i 
styrelsen med detta och vart det finns information om tillvägagångssätt vid eventuella 
händelser.  
 
§ 23 Nästa möte 
Nästa möte är i direkt anslutning efter avslutat årsmöte 10/2.  
 
§ 24 Mötets avslutande 
 Roger tackade för visat intresse, avslutade mötet. 
 

 

 
 



 

 

Vid protokollet Justeras 

Lina Leandersson  Roger Engström 
 


