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§ 79 Mötets öppnande 
Ordförande Connye Grönlund hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 80 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

 
§ 81 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under. 
  
§ 82 Ekonomiska rapporter 
Christer lämnade rapport. 
 
§ 83 Övriga rapporter 
Thore, Christer och David besökte Vimmerby Motorsällskap under deras semesterrace i  
folkrace. Det är ett stort arrangemang.  
Lina informerade på Kalmar Motorklubbs juniorläger i folkrace att ungdomskommittén är 
startad igen inom Smålands BF. 
Roger och Peter har haft ett arbetsmöte inför årsmötet 2013. 
Christer har gjort tävlingsbesök på TTA i Anderstorp under juni och i juli Kalmars kartingtäv-
ling. 
Connye har besökt juniorlägret i folkrace i Kalmar i början av augusti. 
Bo Runbjörk och Jan Ragnarsson är distriktsombud från Smålands BF i juridik. 



 

 

 
 
§ 84 Skrivelser 
Christer redovisade inkomna skrivelser. 
 
§ 85 Åtgärdslistan 
Har blivit genomgången. 
 
§ 86 Arbetsmöte 
Vi kommer att ha ett arbetsmöte 30 augusti kl. 18.00 i Växjö. 
Peter och Roger har börjat ta fram idéer för årsmötet. 
 
§ 87 Licensansökan 
Anna Larsson från Växjö MS har ansökt om A–licens funktionär Rally. 
Beviljades. 
 
§ 88 Övriga frågor 
Lessebo MK och Växjö MS har lämnat ett förslag om att arrangörerna ska få möjlighet att ta 
ut en miljöavgift av de tävlande. 
Vi vidarebefordrar förslaget till SBF. 
Christer skriver till webmastern och ber honom lägga in namnen på kontakterna inom ung-
domskommittén.  
Thore jobbar med Rally Småland som är tänkt att genomföras den 28 september 2013. 
Ungdomarna skriver en agenda över vad de har för planer under året. 
Lina och Linda läggs till för utskicken som övriga i styrelsen får. 
Finns en ungdomssida på facebook för Smålands BF 
 
§ 89 Nästa möte 
Nästa möte är den 20 september i Vrigstad kl.18.00. 
Mötet den 18 oktober är flyttad till den 16 oktober. 
 
§ 90 Mötets avslutande 
Connye tackade för visat intresse, avslutade mötet. 
 

 

 

 
Vid protokollet Justeras 

Karin Leandersson  Connye Grönlund 
 


