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§ 100 Mötets öppnande 
Vice ordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 101 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 102 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under. 
  
§ 103 Ekonomiska rapporter 
Christer lämnade rapport. 
 
§ 104 Övriga rapporter 
Roger har varit på DOG-möte i Stockholm. Haft telefonmöte med rallykommittén.  
Lina har haft telefonmöte med ungdomsgruppen. 
Peter har varit med på telefonmötet med ungdomsgruppen i egenskap av fadder angående 
funktionärsutbildning för ungdomar. 
Övriga i styrelsen har inte haft något inplanerat. 



 

 

 
§ 105 Skrivelser 
Christer redovisade inkomna skrivelser. 
 
§ 106 Åtgärdslistan 
Har blivit genomgången. 
 
§ 107 SGA:erna 
Gunnar-RB. RB funderade på att starta ett eget förbund p.g.a. avgiften. 
Avgiften. Men Förbundsstyrelsen lyssnade på dom och sänkte avgiften. RB stannar kvar i 
SBF. 
Dom har problem med funktionärer. 
RB-Småland är glada över att få ny ordförande i RB-utskottet. 
Annars är det ganska lugnt. 
 
Frankie-Miljö. Det är lugnt. 
Han hoppas på att helgen i Stockholm ska ge mycket. 
Han har varit ute och tittat lite vid tävlingar. Miljöchefer vid tävlingar? 
Frankie ska försöka sätta ihop en utbildning inom miljö. 
 
Björn-RC. Dåligt med förare i Småland i dom olika klasserna. Endast i klass 4 kan det delas 
ut priser vid prisutdelningen. 
Försöka göra om Götalandscupen till nästa år för att se om den blir mer attraktiv. 
Varför kan inte banbesiktigare godkänna bättre folkracebanor? 
Alldeles för få anläggningar. 
En klass med lägre kubik är inte förarna intresserade av. 
Hoppas kunna samarbeta med Svealandscupen. 
Ska alla få åka SM? Eller ska man kvalificera sig? 
Avslutningsfest/konferens i Götalandscupen är i Jönköping den 9 nov. 
 
Joakim-Racing. Under 2013 har det varit en del tävlingar. 
Anderstorp har beslutat sig för att hoppa av alla svenska arrangemang under 2014 p.g.a. nya 
ljudproblem. 
 
Sara-Rally. Det är 3 tävlingar kvar i distriktet. Mycket startande under 2013. 
2014 är 24 tävlingar planerade. 
Det är lugnt för övrigt inom Rally. 
Önskan från domarkåren om att tillstånden inte ska lämnas ut innan det är betalt. 
Beslutades att det är kansliet och kassören som kontrollerar betalning. 
Hur gör man om en av kommittén utsedd teknisk-kontrollant blir utbytt av arrangören på eget 
bevåg? 
 
P-O-Folkrace. Folkracen i Småland har haft det tufft i år p.g.a. så få startande. 
Cupen kommer nog att förändras till nästa år. 
Det arrangeras för många tävlingar i Småland. Det blir många inställda tävlingar. 
Önskan om att få ta bort kalenderträffen och endast ha arrangörsmötet för att spika  
tävlingarna då. Det kommer ske från 2015 i så fall. 
Förslag till SGA-träffen att ha anmälan dold tills anmälningstiden gått ut. 
Arrangören behöver ha tillgång till BS-online för att det är problem vid anmälan på morgonen 
angående licenserna. 
En steg 3-4 kurs för funktionärer kommer att ske i Ljungby sista helgen i mars. 
Önskan om att lägga inbjudan till SGA:erna  till styrelsemötet i november istället. 
 



 

 

 
Björn-Karting. Det ligger ungefär på samma antal deltagare på tävlingarna. 
SBF:s Karting On Tour gav en hel del. 
Kommittén vill köra prova på i distriktet. 
Tävlingarna börjar i mars igen. 
 
Ronny-Dragracing. Emmaboda kör varje år.  
Anderstorp har kört tävling under 2013. Dom vill fortsätta med det. 
Planeras en körning i Hultsfred, som dom vill göra lite extra med. 
 
§ 108 Årsmötet 
SGA:erna tar fram bilder till årsmötet på alla sina respektive pristagare. 
 
§ 109 Övriga frågor 
15 november är sista anmälningsdagen till funktionärslandslaget. 
Enhälligt önskemål från SGA:erna är att det ska finnas en kursledarkurs i Småland. 
Miljötänk!!! 
Det är bättre att flytta på 2 personer än 42! 
Sommarjackor inom Smålands BF? 
Ny färg på skjortorna. 
 
§ 109 Nästa möte 
Nästa möte den 21 november kl. 18.00 i Vrigstad. 
 
§ 110 Mötets avslutande 
Roger tackade för visat intresse, avslutade mötet. 
 

 

 
 
Vid protokollet Justeras 

Karin Leandersson  Roger Engström 
 


