
 

 

PROTOKOLL  08/2017 
fört vid styrelsemöte i Vrigstad 2017-08-17 
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David Lindström 

Mats Bergman 
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Leena Tidman Åberg 
Karin Leandersson 
Joakim Grönlund 
Bo Davidsson 
Urban Fredriksson 
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§ 73 Mötets öppnande 
Mötets ordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 
 
§ 74 SGA:er 
Frankie, Miljö – Fungerar bra. Certifieringarna är klara. 
 
Johan, Karting – Bra tävlingar. Överlag så är klubbarna i Småland på uppgång, Kalmar MK 
har visat framfötterna lite extra. Det finns önskemål om att Racing pratar mer med Karting för 
framtida arbete. 
 



 

 

Ronny, Dragracing – Det jobbas på med elbilarna och dess hantering vid ev. brand/olycka. En 
ny tävlingsform har testats. 2018 firar dragracing 50 år i Sverige. 
Björn, Rallycross – Det är för tillfället dåligt med förare från Småland i RC överlag. Men det 
är en lugn stämmning. 
 
Torsten, Bil-Orientering – Tävlingarna rullar på bra. Det är svårt att till ett arrangörsmöte. Det 
jobbas hårt för att få igång fler tävlingar och även få fler förare intresserade.  
 
Gunnar, Radiostyrd bilsport – Det är lugnt och skönt, allt flyter på som det ska. RB var med 
på SM-veckan i Borås. Vissa klasser växer, vilket är positivt. 
 
Torbjörn, Rally – Det fungerar bra. En ny klubb som är väldigt aktiv i just RY men även FR. 
Det är diskussioner angående notavgift vid avanmälan. 
 
Frida, Ungdomsgruppen – Det planeras för att hålla C-licens kurser runt om i distriktet för att 
öka antalet licensierade funktionärer. Planeringen för en monter på Elmia 2018 är också 
igång. 
 
§ 75 Valberedningen 
Arbetet med de olika kommittéerna är i full gång och i princip färdigt också. 
 
§ 76 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 

§ 77 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under. 
  
§ 78 Ekonomiska rapporter 
Christer lämnade rapport. 
 
§ 79 Övriga rapporter 
David har medverkat på Midnattsolsrallyt. Han har även jobbat med olika incidentrapporter 
och telefonkonsultation angående säkerhetsbilar. David medverkade på premiären av 
Superswede, filmen om Ronnie P.  
 
Thore har gjort kontaktpersonbesök på driftingen. Och han har även haft ett domaruppdrag i 
Sunnebo. 
 
Christer gjorde tävlingsbesök på Karting EM i Kristianstad tillsammans med Frankie Larsen. 
 
Roger har haft telefonmöte med Utbildnings & Regel-gruppen inför hösten. Även telefonmöte 
med DOG-gruppen. Ett domaruppdrag på SSRC´s Mästarmöte i Millebygden. 
 
Övriga i styrelsen har inte haft något inplanerat för distriktet men jobbat som funktionärer vid 
olika tävlingssammanhang.  
 
§ 80 Skrivelser 
Christer redovisade inkomna skrivelser och det diskuterades kring den Centrala kurshelgen. 
Vi ser gärna att höstens kurs senareläggs. Christer har gjort ett utskick om påminnelse att söka 
tävlingarna inför 2018 i tid. 
 
§ 81 Åtgärdslistan 
Har blivit genomgången. 



 

 

 
 
§ 82 Övriga frågor 
Ansökan om uppklassning av funktionärslicens från Mikael Söderlund, Bottnaryd. 
Godkändes. 
Ansökan om uppklassning av funktionärslicens från Björn Wilén, Ljunby. 
Godkändes. 
Ansökan om funktionärslicens från Mikael Johansson, Anderstorp. 
Godkändes med förbehåll att meritlistan är tillräcklig. 
 
§ 83 Nästa möte. 
Är i Vrigstad 26 september kl. 18.00. 
 
§ 84 Mötets avslutande 
 Roger tackade för visat intresse och ett särskilt tack till våra SGA:er och valberdningen och 
avslutade mötet. 
 

 

 
 
Vid protokollet Justeras 

Lina Leandersson  Roger Engström 
 


