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Thore Lax 
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§ 38 Mötets öppnande 
Ordförande Connye Grönlund hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

 

§ 39 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes 

 

 
§ 40 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under. 
 
  
§ 41 Ekonomisk rapport 
Christer lämnade rapport. 
 
 
§ 42  Övriga rapporter 
Karin har haft det lugnt. 
Thore jobbar på med Elmia, det har varit många besök där med förberedelser. Ansvariga för 
arrangemanget gör ett bra jobb. 
16/4 åker Thore dit och lägger banan klar, förutom avspärrningsbanden. 
Christer har varit i Helsingborg på rådsmötet tillsammans med Connye och Roger. 
Redogjorde för vad som varit under helgen. Det hade varit en mycket givande helg. 



 

 

Bland mycket som var hade Patrik Sandell en intressant föreläsning. 
Connye har haft två förarutbildningar. Var i Stockholm på folkracens SGA-träff. Det hade 
varit intressant. 
 
 
§ 43 Skrivelser 
Ankomna skrivelser redovisades. 
 
Ungdomsledarforum 
Fått en inbjudan för ungdomar mellan 15-25 år som innehar minst funktionärslicens C och är 
på väg upp. Forumet är den 17-18 juni i Göteborg. Inbjudan skickas vidare till SGA:na. 
 
Ambassadörsutbildningen som skulle varit i maj är inställd igen. 
 
Förfrågan från Sara angående Rally DM. 
Går det att göra något på hemsidan? Ex. En bild, plus lite text om förare, bana och lite 
runtomkring. Lite som ett reportage. 
 
Vip-korten.  Kommer att delas ut till Thore Lax, Karin Leandersson, Peter Dahl, David 
Lindström, Sara Gustavsson, P-O Leandersson, Joakim Grönlund, Mike Lundström och 
Birgitta Erlandsson. 
 
Tidningen Bilsport Rally & Racing har distriktet två friex som Karin och Peter får. Thore och 
David får de två abonnemang distriktet har. 
 
 
§ 44 Elmia 
Nu börjar det bli klart med det mesta. Alla utställare i montern kommer att ha likadana 
T-shirtar, vilka Smålands BF står för. Styrelsen kommer att ha sina gula skjortor. 
Christer tar fram plaketter till Elmiasprinten, Genom sponsring kommer en prispott att delas 
ut. 
 
 

§ 45 Övrigt 
Det finns material som följer bilen till att använda vid olika arrangemang. 
 
 
§ 46 Nästa möte 
Nästa möte 26 maj i Vrigstad kl.18.00. 
 
 
§ 47 Mötets avslutande 
Connye tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 

 
 
Vid protokollet Justeras 

Karin Leandersson  Connye Grönlund 
 


