
   

PROTOKOLL  7/2014
fört vid styrelsemöte per telefon  2014-06-29

Närvarande Roger Engström
Christer Landén
Peter Dahl
Linda Söderström

Förhinder Thore Lax
Lina Leandersson
Karin Leandersson
David Lindström
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§ 63 Mötets öppnande
Ordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 64 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 65 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötes protokoll godkändes och skall undertecknas vid mötet i augusti.

§ 66 Ekonomisk rapport
Christer redovisade läget för ekonomin. Lite lägre inkomst, men budgeten håller i nuläget. 

§ 67 Rapportering
Ingen av de närvarande hade haft något inplanerat utöver nedan uppdrag. 
Roger har varit på Skilling 500 som domarordförande.
Thore var domarordförande på SSR.
Peter har besiktigat folkracebanan i Vetlanda.

§ 68 Skrivelser
Christer redovisade inkomna skrivelser. Värt att notera, sista numret av Smålandsidrottens 
tidning lades till handlingarna. Tidningen läggs ner, information skall ske på annat sätt.

§ 69 Åtgärdslistan
Har blivit genomgången.



§ 70 Övriga frågor
Roger är inbjuden till förbundsstyrelsens möte i Vimmerby 11 juli.
Peter önskade att FR lyftes fram mera som breddsporten, nu skapas nya saker istället för att 
titta på varför förändringar sker inom grenen, kanske behövs en konsekvensanalys. 

-Licensansökan för A-licens TL från Mikael Johansson Anderstorps Rc. Beviljades ej, rätt  
 meriter saknas.
-Licensansökan för A-licens TL från Johnny Runesson Mönsterås Mk. Beviljades ej, rätt      
 meriter saknas.
 -Licensansökan för A-licens TE från Bernie Svensson Mönsterås Mk, beviljades.
 ----”----”----”----”----”----”----”--”--   Mikael Fredh Lessebo Mk, beviljades.

FR-sprint kommer i höst, utskottet önskar dispens för ansökan om tävling senare än 1 
september och utan förhöjd avgift.
Styrelsen biföll önskemålet. 

§ 71 Nästa möte
Nästa möte blir den 14 augusti kl.18.00 i Vrigstad.

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

Vid protokollet Justeras

Christer Landén Roger Engström


