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Karin Leandersson 

Christer Landén 

David Lindström 

Roger Engström 

Thore Lax 
Ungdom 
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Förhinder 

Lina Leandersson 
Linda Söderström 
Ronny Olsson 
Peter Dahl 
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§ 47 Mötets öppnande 
Ordförande Connye Grönlund hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 48 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 49 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under. 
  
§ 50 Ekonomiska rapporter 
Christer lämnade rapport. 
 
§ 51 Övriga rapporter 
Ronny talade om att Anderstorps RC ska börja köra dragracing igen. Ronny kommer att 
hjälpa dom. Det kommer att köras tre (3) klasser och tävlingen körs den 2 juni 2013. 
David närvarade på den  vidareutbildning för unga codrivers som sker genom Idrottslyftet. 
Roger var på en teknik/domarträff i Lammhult. 
Linda har varit i Karlstad på ungdomsforumet i samband med förbundsmötet. 
Lina har varit på DF-möte i Kalmar. Hon var även på ett snabb-besök hos Kalmar MK på 
deras kartingtävling den 13 april. 
Thore var i Lammhult på domar/teknikträff.  
Han har också träffat SGA Pontus Svensson i egenskap av fadder för drifting. 
Christer, Connye och Karin har varit i Karlstad på förbundsmötet. 



 

 

§ 52 Skrivelser 
Christer redovisade inkomna skrivelser. 
 
§ 53 Åtgärdslistan 
Har blivit genomgången. 
 
§ 54 Förbundsmötet 
Karin hade skrivit minnesanteckningar under hela helgen, som redovisades. Fredag-söndag. 
 
Linda berättade om vad ungdomarna gjorde vid förbundsmötet. 
Dom hade föreningslära, vilket var väldigt bra och uppskattat av ungdomarna. 
En motorsportsaktivitet under lördagen. 
Linda var mycket nöjd med årets ungdomsforum. 
Informationen och stöttning måste bli bättre från SBF:s ungdomskommitté. 
  
Vi anmälde vårt intresse för att anordna DU-projektet i Småland till SBF. 
 
§ 55 Övriga frågor 
Förslag från rally att försöka med att lägga domarrapporter på nätet så att man kan kika på den 
förra inför nästa besök. 
 
Ansökan om funktionär tävlingsledning A-licens folkrace från Johan Fransson, Grimslöv. 
Godkändes. 
 
En (1) ansökan om att få köra tävling utanför SBF. 
Godkändes. 
 
Beställa nya märken med Smålands BF:s emblem. 
 
Förslag att alla i styrelsen ska få åka till förbundsmötet.  
 
Göra ett FB-forum för ungdomarna i distriktet. 
 
§ 56 Nästa möte 
Nästa möte den 23 maj i Vrigstad kl.18.00. 
 
§ 57 Mötets avslutande 
Connye tackade för visat intresse, avslutade mötet. 

 
 

 
 
Vid protokollet Justeras 

Karin Leandersson  Connye Grönlund 
 


