
 

 

PROTOKOLL  6/2011 
fört vid styrelsemöte 2011-05-26 i Vrigstad 
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Christer Landén 
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David Lindström 
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§ 48 Mötets öppnande 
Ordförande Connye Grönlund hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
 

 

§ 49 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes 
 
 
 
§ 50 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under. 
  
 
 
§ 51 Ekonomiska rapporter 
Christer lämnade rapport 
 
 
 
§ 52  Övriga rapporter 
Thore rapporterade om Elmia. Det hade fungerat bra med tävlingen. Ett bra arrangemang. 
Mycket uppskattat av publiken.  



 

 

Christer var också på Elmia alla dagar utom söndagen. 
Peter har besiktigat Lessebos folkracebana. Omtalade att FR-kommittén efter förslag fått 
dispens på anbudsförfarandet som visat sig fungera mycket bra. 
Karin fick förhinder att besöka Elmia. 
Connye har haft 4 förarutbildningar. Var på Elmia under alla dagarna. Besökte RHK:s tävling 
i Anderstorp. 
 
 
 
§ 53  Skrivelser 
Ankomna skrivelser rapporterades. 
Kursekonomin från Smålandsidrotten, bidragsutbetalningen för 2010 har ökat med 25kr per 
kursdeltagare. 
Tack från SBF och Elmiamässan. 
Ansökan av SHRA Jönköping om att bli invald i Smålands BF igen. Tillstyrktes. 
Joel Slots undrar om det finns några bilder från månaden när Småland hade 75-årsbilen. 
Bilderna som finns kommer att skickas till honom. 
 
 
 
§ 54  Monica  
Inledde med att svara på frågorna som ställts i förväg till henne. 
Kurser: Hur långa ska dom vara? En mall för antalet timmar beroende på steget på kursen bör 
finnas. 
Miljöcertifiering: Ska banbesiktigare göra en check när de besiktigar? 
Utskotten: Hur ska de se ut? 
Vore bra om SBF och utskotten publicerade vem som är fadder för de olika grenarna. 
Även vem som är fadder för distrikten bör publiceras. 
Lillemor Mossberg slutar på SBF:s kansli sista maj. 
Den 1:a juli kommer disciplinnämnden att träda i kraft. I varje distrikt skall finnas en person 
med lite juridiskt kunnande för de som behöver ha råd och anvisningar. 
Hur kan man kolla förarlicens på helgerna?  Hittills ingen förändring mot tidigare. 
Monica överlämnade 75-årsboken som ett tack och uppskattning av det arbete som vi gjorde i 
SBF:s monter på Elmiamamässan. 
 
 
 
 
§ 55  Övriga frågor 
Angående namnet på personen/er som bedömer tävlingen i folkrace. Folkraceutskottet och   
Pierre Elisson har i uppgift att lösa namnet på det och även frågan angående tjuvstarter. 
Varje sportgren får hänvisa till Gemensamma regler om flaggorna och skriva grenspecifika 
regler som undantag. 
Ryggsäckar för datorer ska delas ut till de som ska ha det. 
Lägga upp filer centralt på vår hemsida för banbesiktigare. Är det möjligt? 
Karin vill att Alla skickar ett motmail för bekräftelse. 
 
 
 
 
§ 56 Nästa möte 
Nästa möte 30 juni i Vrigstad kl. 18.00. 
 



 

 

 
 
 
§ 57 Mötets avslutande 
Connye tackade för visat intresse och ett särskilt tack till Monica, avslutade mötet. 
 

 

 
 
Vid protokollet Justeras 

Karin Leandersson  Connye Grönlund 
 


