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§ 96 Mötets öppnande 
Mötets ordförande Roger 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 
Mats har deltagit i möte angående Midnattssolrallyt. Han har även varit representant för RY-
kommittén på mötet med Sydsvenska Rallycupen. 
 
David har fortsatt mycket arbete med säkerhetsrådgivaruppdrag och har även deltagit på den 
inplanerade utbildning för säkerhetsrådgivare. 
 
Roger jobbar mycket med UtBoR (Utbildnings och Regelgruppen) där dom haft arbetshelg 
och jobbar fram regelverkens utseende inför 2018. 
 
Övriga i styrelsen har inte haft något inplanerat för distriktets räkning.  



 

 

 
§ 101 Skrivelser 
Från Ryds MK angående säkerhet. Vi har vidarebefordrat den till berört utskott, Rally. 
 
Vi har tagit del av en skrivelse från NedreNorras BF och MellanNorrlands BF angående 
”Krutcupen” och Enkel Bilsport. Vi vill uppmärksamma klubbarna att detta är inget som är 
sanktionerat av SBF och följer därmed inget av våra regelverk m.m. Ett utskick med mer 
information till alla klubbar kommer inom kort. 
 
Nya Tävlingsformer – det har inkommit en skrivelse gällande kontakt gentemot utskottet. 
Roger bevakar distriktets intresse på kommande SGA-träff. 
 
Gunnar Gustafsson, SGA RB, har skickat in en skrivelse angående utbildare i 
Radiostyrd Bilsport. 
 
§ 102 Åtgärdslistan 
Har blivit genomgången. 
 
§ 103 Årsmötet 
Planeringen är i full gång. Konferencier och prisutdelare är klart. Offertförfrågan är skickad 
till Vrigstad Värdshus. 
 
§ 104 Övriga frågor 
Vi undersöker möjligheterna att utöka med 1 säkerhetsrådgivare i distriktet. 
 
Sisu bjuder in till SDF konferens i Växjö 17-18 november. Christer och Ann.Marie 
representerar Smålands BF. 
 
LOTS-information från SBF angående spärrande av licenser har skickats ut till alla klubbar 
och distrikt. 
 
Vi konstaterar att det saknas protokoll och minnesanteckningar från flera kommittéer.  
 
§ 105 Nästa möte. 
Är 15 november kl. 18.00 i Vrigstad. 
 
§ 106 Mötets avslutande 
Roger tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 

 

 
 
Vid protokollet Justeras 

Lina Leandersson  Roger Engström 
 


