
   

PROTOKOLL  5/2014
fört vid styrelsemöte 2014-04-22

Närvarande Roger Engström
David Lindström
Christer Landén
Thore Lax
Linda Söderström

Förhinder

Valberedning

Karin Leandersson
Lina Leandersson
Peter Dahl
Kerstin Sundberg
Berndt Skogelind
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§ 51  Nästa möte 
§ 52  Mötets avslutande

§ 43 Mötets öppnande
Ordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 44 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 45 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll nr 4 är utlagt på hemsidan. Undertecknas vid nästa möte.
 
§ 46 Ekonomiska rapporter
Christer lämnade rapport.

§ 47 Övriga rapporter
Roger har varit på förbundsmötet i Sundsvall.
David besökte Ryds Mk i samband med deras 60-årsjubileum. Överlämnade en present från 
distriktet som skulle användas ungdom och funktionärer.
Thore var på Elmiamässan, träffade SGA Drifting och Ungdom. Var på Smålandsidrottens 
årsmöte och blev förärad med en guldnål för mångårigt motorarbete.
Christer har även han varit i Sundsvall för förbundsmötet.
Linda var på Elmia som ungdomsrepresentant, träffade bland annat Robert Helling som var 
intresserad av att vara lite mentor till yngre förare på väg upp.

§ 48 Skrivelser
Christer redovisade inkomna skrivelser.



§ 49 Åtgärdslistan
Blev genomgången, en del ströks och något kom till.

§ 50 Övriga frågor
Sommarjackorna är ok, bör vara lite större tryck på armen och att det flyttas till vänster ärm.

Roger visade upp ett tänkt scenario för en framtida uppställning av reglementet. Lite av en 
vidareutveckling efter att, vi på förbundsmötet tog del av ett grupparbete som heter Open 
Space.

Utbildning diskuterades och det behövs nog en genomgång både centralt och lokalt. Avvaktar 
lite med vad förbundet gör i frågan, CL har tillskrivit med ett antal både förslag och frågor.

CL mailar igen till SGA om foto för hemsidan.

Valberedningen redovisade längden för hur man sitter i de 3 kommittéerna:

Folkrace: Linda Wilén vald för -14 o -15, PO Leandersson, Matias Åberg och David 
Johansson valda för -14. Pontus Mejving går in på 1 år från -15

Karting: Björn Einvall vald för 14 o -15, Mike Lundström för -14, Thommy Johansson för -14

Rally: Michael Johansson o Jan Möller valda för -14 o -15, Sara Mejving, Gert-Owe 
Petersson och Johan Westergren valda för -14

DM-reglerna 2014 för Rallycross godkändes.

§ 51 Nästa möte
Nästa möte den 20 maj i Vrigstad kl.18.00. OBS!!! Tisdag.

§ 52 Mötets avslutande
Roger tackade för visat intresse, avslutade mötet.

Vid protokollet Justeras

Christer Landén Roger Engström


