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§ 58 Mötets öppnande 
Ordförande Connye Grönlund hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

 

§ 59 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 

 
§ 60 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under. 
 
  
§ 61 Ekonomisk rapport 
Christer lämnade rapport. 
 
 
§ 62  Övriga rapporter 
David har varit på eftermöte med Gränna MK angående Elmiasprinten. 
Peter har varit med på Folkracekommittémöte. Vissa av våra förslag på FR-regeländringar har 
gått igenom. Förslag på ny rutin för utskrotning av bilar.   
Engångslicens är gällande för dem som har vilande licens. 



 

 

Namnet på den som dömmer tävlingen i folkrace är numera Banobservatör. 
Även tjuvstartsregeln har fått en förändring. 
Connye har varit involverad i de nya regeländringarna i folkrace. 
 
 
§ 63 Skrivelser 
Christer redovisade inkomna skrivelser. 
Norra Smålands Offroad har begärt utträde och fått det beviljat. 
Protokollen från SBF lämnar för lite information. Uppdrogs åt Christer att återigen påpeka till 
SBF, att skrivningarna inte talar om så mycket för oss ute i distrikten. Idag kan ju inte vem 
som helst läsa dem, så det borde inte finnas någon anledning att inte skriva med mer fakta. 
 
 
§ 64 Övriga frågor 
Anna Söderström Wäxjö MS ansöker om uppklassning av funktionärslicens. Komplettering 
av uppgifterna genom SGA, om OK där så godkänns uppklassningen. 
Kursintyg med Smålands BF:s logga skickas till utbildarna. 
Juridiskas flik på hemsidan ska ändras för att senare tas bort helt. 
Styrelsen kommer att åka på SBF:s Jubileumsfest i november. 
 
 
§ 65 Nästa möte 
Kommande möten. 18 augusti, 15 september, 20 oktober kl.18.00 i Vrigstad. 
15 september inbjuds valberedningen och 20 oktober inbjuds alla SGA:er att närvara vid  
styrelsemötet. 
 
 
§ 66 Mötets avslutande 
Connye tackade för visat intresse och önskade alla en trevlig sommar, mötet avslutades. 
 

 

 
 
Vid protokollet Justeras 

Karin Leandersson  Connye Grönlund 
 


