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§ 55 Mötets öppnande 
Ordförande Connye Grönlund hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 56 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 57 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under. 
  
§ 58 Ekonomiska rapporter 
Christer lämnade rapport. 
 
§ 59 Övriga rapporter 
Thore har besökt en tävling för RB i Växjö i egenskap av fadder. 
Christer har haft kontakt med miljökommittéen angående klubbarna och deras miljöcertifie-
ring. 
Connye har haft ett (1) telefonmöte med DOG-gruppen (Distriktsordförandegruppen) där det 
diskuterades förbundsmötet.  
Han har pratat med SBF:s styrelse angående blåvägar. Det diskuterades även om att bilsporten 
tappar medlemmar. 
Övriga i styrelsen har inte haft något inplanerat. 
 



 

 

 
 
§ 60 Skrivelser 
Christer redovisade inkomna skrivelser. 
 
§ 61 Licensansökan 
Henric Sundström från Kalmar MK ansöker om A-licens funktionär Karting.  
Beviljades. 
Daniel Pettersson från Växjö MS ansöker om A-licens funktionär Rally. 
Beviljades. 
. 
§ 62 Åtgärdslistan 
Har blivit genomgången. 
 
§ 63 Årsmötet 2013 
Vi ska ta kontakt med föreslagen gästföreläsare till årsmötet. 
Göra årsmötet roligare och mer attraktivt. 
Thore och David tittar på hur andra gör sina årsmöten och prisutdelningar. 
 
§ 64 Övriga frågor 
Lina i ungdomskommittéen vill gärna ha mer inblick i styrelsearbetet. 
Tryckkostnaderna av regelböcker ökar våra omkostnader.  
Sisus medverkan vid senaste kursen innebar en ganska stor kostnad. Christer undersöker  
orsaken.  
Peter förbereder till nästa möte om lite olika tankar för framtiden som vi kan visa ungdomar-
na. 
Folkracen har fått förfrågan om att öppna upp för tävlande av elbilar. Det är inte aktuellt rik-
tigt än. 
På förekommen anledning vill styrelsen klargöra, att när vi besöker något arrangemang så är 
vår ambition att lära oss mera av verksamheten samt att göra nya bekantskaper. 
  
§ 65 Nästa möte 
Nästa möte den 20 juni i Vrigstad kl.18.00. 
 
§ 66 Mötets avslutande 
Connye tackade för visat intresse, avslutade mötet. 
 
 

 
 
Vid protokollet Justeras 

Karin Leandersson  Connye Grönlund 
 


