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

§ 97 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 98 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under. 
  
§ 99 Ekonomiska rapporter 
Christer lämnade rapport. 
 
§ 100 Övriga rapporter 
Peter har varit med på Folkracens arrangörsmöte, även haft en förarlicenskurs. 
Lina var också på Folkracens arrangörsmöte. Och varit hos Kalmar Motorklubb på deras 
folkracetävling. 
David har haft telefonmöte med Rallykommittén.  
Han var inbjuden som föreläsare på SGA-träffen Rally i Stockholm. 
Karin har varit hos Kalmar Motorklubb på deras folkracetävling. 
Roger har haft två (2) telefonmöten med DOG-gruppen. 



 

 

Även Roger var med vid telefonmötet med Rallykommittén. 
Haft träff med Folkraceutskottet. 
Var på träff med Regelverksgruppen.  
Det har beslutats att Regelgruppen och  Utbildningsgruppen ska vara en (1) grupp. 
 
§ 101 Skrivelser 
Christer redovisade inkomna skrivelser. 
 
§ 102 Krisplan 
Diskuterades hur och vad som behövs om något händer med någon i styrelsen. Någon form av  
Back-uplista måste göras. Christer tar fram förslag. 
 
§ 103 Årsmötet 
Vi börjar planera inför årsmötet den 20 februari 2016 i Vrigstad. 
 
§ 104 Valberedningen 
Det mesta är under kontroll.  
Några frågetecken kvar. Det jobbas på dom. 
 
§ 105 Åtgärdslistan 
Har blivit genomgången. 
 
§ 106 Övriga frågor 
Önskemål från arrangörer att de ska kunna se i LOTS när andra arrangörer har sökt 
tävlingsdatum. 
Hur ska man locka arrangörer att anordna DM-tävlingar Rally i Distriktet? 
Folkracearrangörer önska en träff eller web-möte för att få information angående LOTS. 
Intresse finns för DropBox angående domarpapper o.dyl. 
Dom svarta Mediavästarna syns inte. Arrangörerna vill att Media syns ordentligt. 
Kursledarkursen kan bedrivas i egen regi gällande pedagogiken tillsammans med Sisu. 
SSR vill ha hjälp med namn till styrelseledamöter. 
SDF-konferensen är den 13-14 november. Roger och Christer åker. 
Finns några klubbar som fortfarande inte är anslutna till IdrottOnline. Bestämdes att Lina och 
Christer kontaktar dem som inte är anlsutna. 
 
§ 107 Nästa möte. 
Nästa möte är den 19 november kl.18.00 i Vrigstad. 
 
§ 108 Mötets avslutande 
Roger tackade för visat intresse, avslutade mötet. 
 

 

 
 
Vid protokollet Justeras 

Karin Leandersson  Roger Engström 
 


