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§ 42 Mötets öppnande 
Mötets ordförande Roger hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
§ 43 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

 
§ 44 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes men skrevs inte under, då det inte fanns på plats. 
 
§ 45 Nya ledamöter 
Roger hälsade de nya ledamöterna Mats Bergman Vaggeryd och Ann-Marie Nottemark 
Tenhult välkomna. Ann-Marie tar Karins plats som ledamot, eftersom Karin nu sitter i 
förbundsstyrelsen. 
 

§ 46 Ekonomisk rapport 
Christer lämnade rapport.  
 
§ 47 Övriga rapporter 
Roger har varit på förbundsårsmötet och där haft ett möte med DOG-gruppen och 
förbundsstyrelsen samt haft ett telefonmöte med DOG-gruppen och Utbildningsgruppen. 
Thore var med i Stockholm på förbundsmötet, varit i Mantorp på Drifting och tittat till 
Drivers Open. 
David har varit på Prisutdelningarna för Scalectric och Bilsportscupen samt bevistat 
rallykursen i Vrigstad och SGA-träff tillsammans med Totto. 
Christer har varit på Förbundsårsmötet i Stockholm och haft det sedvanliga kansliarbetet. 
 



 

 

 
 
§ 48 Skrivelser 
Christer redovisade inkomna skrivelser. Styrelsen reagerar på JK:s beslut angående hur man 
sagt om resultatlista.  
 
§ 49 Åtgärdslistan 
Har blivit genomgången. Dropbox skall fixas till Ann-Marie och Mats. 
 
§ 50 Övriga frågor 
Roger redogjorde för det som har hänt med Bilcrossen. Mycket som fortfarande hänger i 
luften, finns bland annat inget godkänt reglemente. FS, RC-utskottet och FR-utskottet säger 
alla nej till denna klass. Vi ställer oss bakom detta beslut. 
 
SGA rally tänker försöka ha ett extra arrangörsmöte på grund av turbulensen angående hur 
DM skall se ut framledes. 
 
§ 52 Nästa möte. 
Nästa möte är i Vrigstad 18 maj. 
 
§ 53 Mötets avslutande 
Roger tackade för visat intresse, avslutade mötet. 

 

 

 
 
Vid protokollet Justeras 

Christer Landén  Roger Engström 

 


