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§ 84 Mötets öppnande 
Mötets ordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 
 

§ 85 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 86 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll, justering skjuts till nästa möte. 
  
§ 87 Ekonomiska rapporter 
Christer lämnade rapport. 
 
§ 88 Övriga rapporter 
David har varit på möte angående Grupp H. Har även varit på Anderstorp med 
säkerhetsgruppen. 
Thore har varit domare i Tranås och Hörby. 
Christer har varit på karting VM, kalenderträff i Växjö, folkrace. 
Lina har varit i Kalmar och Växjö på karting och kalenderträff i folkrace i Växjö. 
Roger har varit på arbetshelg med utbildningsgruppen i Stockholm. 
Var på planeringsmöte för eventhelg till våren. 
Haft telefonmöte med utbildningsgruppen och DOG-gruppen. 



 

 

 
§ 89 Skrivelser 
Christer redovisade inkomna skrivelser. 
Vi konstaterar att SGA-träffarna redan försöker ändra från de fastslagna datumen. 
 
 
§ 90 Åtgärdslistan 
Har blivit genomgången. 
 
 
§ 91 Motorevent 
Det var ett planeringsmöte 4 september i Kalmar. 
Positivt bemötande. En helg i början på april är påbörjad, Roger mailar anteckningar till alla 
inblandade. 
 
 
§ 92 Övriga frågor 
Roger ska skicka synpunkter till Lasse Jacobsson angående LOTS. 
Många förlorade licenser 2016. Årsrapportering Online saknas. 
Grupp H har diskuterats. Krutcupen har diskuterats angående licenser, tillstånd o.s.v. 
Enmansutskott är kanske inte lämpligt, borde vara fler än en (1) i ett utskott. 
SBF:s valberedning söker folk till valberedningen.  
En fråga till alla distrikt angående arvode till förbundsordförande. 
Vi är försiktigt positiva. 
 
Lina har fått en förfrågan angående vagnböcker folkrace. Att distriktet köper in vagnböcker 
för att vagnboksutfärdarna ska slippa den långa väntan på leverans, p.g.a alla mellanhänder. 
Eller ett alternativt sätt att lättare beställa vagnböcker. 
 
David ska gå säkerhetsrådgivarkurs. 
Rallykommittén behöver ha en ny utbildare. Det är kommitténs uppgift att utse någon. 
Anders Martinsson Älmhult har fått problem med sin väg, Millebygden. Kommunens 
miljöansvarige vill att det ska ses som en anläggning, trots att den används bara 2 gånger om 
året. 
Ärendet är lämnat till Thomas Jansson på SBF:s kansli. Han ska prata med jurister angående 
ärendet. 
 
Christer tog upp frågan angående samlade dokument inför tävling i LOTS. 
 
Mikael Johansson i Rallykommittén har gått bort efter en längre tids sjukdom. 
Christer ordnar med blomsterarrangemang och Thore representerar Smålands BF vid 
begravningen. 
 
§ 93 Valberedningen 
Valberedningen redovisade nya namn till kommittéerna inför 2017. 
Nya SGA:er är Torbjörn Johansson, Lönneberga i Rally, Åke Gustafsson Ruda, i Rallycross. 
Offroad saknar ny SGA.  
Josefin Fredriksson, Skruv är adjungerande i Folkrace. 
Louisa Johansson är sekreterare och Mats Gunnarsson är adjungerande i Rallykommittén. 
Övriga i kommittéerna är kvar som innan. 
 
 



 

 

§ 94 Nästa möte. 
Nästa möte är den 20 oktober i Vrigstad kl.18.00. 
 
 
§ 95 Mötets avslutande 
Roger  tackade för visat intresse, avslutade mötet. 
 

 
 
Vid protokollet Justeras 

Lina Leandersson  Roger Engström 
 


