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§ 44 Mötets öppnande 
Ordförande Connye Grönlund hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 45 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 46 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under. 
  
§ 47 Ekonomiska rapporter 
Christer lämnade rapport. 
 
§ 48 Övriga rapporter 
Connye, Thore och Christer har varit i Luleå på förbundsmötet. 
Linda och Lina från distriktet och Niklas som ingår i SBF:s ungdomsgrupp var även de med 
uppe i Luleå och träffade övriga ungdomsrepresentanter från distrikten. 
Connye och Christer deltog vid Smålands Idrottsförbunds årsmöte. 
Connye redovisade telefonmötena och träffarna med distriktsordförandena inom SBF. 
Karin har varit i Jönköping på rallycross-kursen i egenskap som fadder. 
Övriga i styrelsen har inte haft något inplanerat. 
 
 
 



 

 

§ 49 Skrivelser 
Christer redovisade inkomna skrivelser. 
 
§ 50 Åtgärdslistan 
Har blivit genomgången. 
 
§ 51 Ungdomarna 
Tyckte dom blev dåligt informerade från SBF innan resan till förbundsmötet. Dom hade ingen 
aning om vad som väntade dom. 
 
§ 52 Övriga frågor 
Projektpengar från Smålandsidrotten finns för att användas till ungdomsprojekt. 
 
Ansökan från Angelica Lindblad, Vimmerby MS om uppklassning till A-licens funktionär. 
Beviljades. 
Ansökan från Ronny Olsson, Hultsfreds MK om uppklassning till A-licens funktionär. 
Beviljades. 
 
DM-reglerna i Rallycross godkändes. 
 
Christer föredrog förslag på stadgeändringar för distriktet. 
§12 ta bort kommittéer i texten. 
§19 Förslag till ny text….för en tid av tre (3) år i rullande schema. Ordförande är med auto-
matik den ledamot som är inne på sitt tredje år i den valda perioden. 
§24.9 faller. Är numera Disciplinnämnden. 
Antogs av styrelsen och kommer att skrivas som en proposition till nästa årsmöte. 
 
Godkändes att Christer köper in en ny dator och ett bokföringsprogram. Görs en avskriv-
ningsplan på tre (3) år. 
 
Ungdomskommittén är uppstartad igen. Linda och Lina från Småland och Niklas från SBF:s 
ungdomsgrupp ingår i den. 
 
Jan Ragnarsson inkom med en skrivelse angående ihågkommande vid dödsfall. 
För att Smålands BF ska ihågkomma på något sätt, skall man ha haft en tydlig befattning i 
distriktet eller högre. 
 
§ 53 Nästa möte 
Nästa möte den 24 maj i Vrigstad kl.18.00. 
 
§ 54 Mötets avslutande 
Connye tackade för visat intresse och ett särskilt tack till ungdomarna, avslutade mötet. 
 
 

 
 
Vid protokollet Justeras 

Karin Leandersson  Connye Grönlund 
 


