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

 
§ 68 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 

 
§ 69 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under. 
 
  
§ 70 Ekonomiska rapporter 
Christer lämnade rapport. 
 
 
 
 



 

 

§ 71 Övriga rapporter 
Karin har hjälpt till att arrangera ett juniorläger i folkrace tillsammans med Kalmar MK. 
Thore har varit på Sverige Cupen och RM:et  hos Vetlanda RRC som fadder på besök. 
Roger har haft det lugnt. 
Peter har varit på folkracens förarmöte i Vetlanda och informerat om regeländringar och hur 
man hanterar en protest. Peter har även besiktigat Jönköping MK:s bana för en ny sträckning. 
Den nya sträckningen provades vid sista tävlingen. 
Christer har fått ett nytt uppdrag  som föredragande i nya Disciplinnämnden. 
Connye har varit hos Kalmar MK på juniorlägret som förarutbildare och även besökt ar-
rangemanget. 
 
 
§ 72 Officiell anmälare 
På grund av att Christer numera ingår i disciplinnämnden som föredragande, så valdes 
Connye Grönlund Skillingaryd till att vara Småland BF:s officiella anmälare. 
 
 
§ 73 Skrivelser 
Christer redovisade inkomna skrivelser. 
 
 
§ 74 Licensansökan 
Daniel Pettersson från Wäxjö MS ansöker om A-licens tekniker i Rally. 
Ansökan avslogs. Christer tillskriver Daniel om vad som gäller för uppklassning. 
 
 
§ 75 Banbesiktigare 
Banbesiktigare i folkrace Kjell Tidman har avsagt sig sitt uppdrag med omedelbar verkan. 
Folkracekommittén ges i uppdrag att försöka hitta en ny. 
 
 
§ 76 Övriga frågor 
Folkracekommittén undrar om man har möjlighet att få ett ex av den nyligen framtagna data-
ryggsäcken. 
Beslutades att SGA:er och styrelsen får en om så önskas. För övriga i kommittéerna subvent-
ioneras ryggsäckarna med 50% av ordinarie pris. 
 
 
§ 77 Nästa möte 
Nästa möte den 15 september i Vrigstad kl.18.00. Valberedningen kallas. 
 
 
§ 78 Mötets avslutande 
Connye tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 

 

 
 
Vid protokollet Justeras 

Karin Leandersson  Connye Grönlund 
 


