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§ 106 Mötets öppnande
Mötesordförande Mats Bergman hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 107 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 108 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes och men skrivs under nästa möte.

§ 109 Ekonomiska rapport
Christer lämnade rapport.

§ 110 Övriga rapporter
Christer har varit i Stockholm för möte med Bilstyrelsen om ny distriktsindelning som 
delgavs de närvarande, i övrigt sedvanligt kansliarbete.
David har även han varit med på mötet med Bilstyrelsen.
Ann-Marie och Mats har inte haft något inbokat.



Valberedningen genom Kennet omtalade att en person är vidtalad att gå in som adjungerad i 
styrelsen.

§ 111 Skrivelser
Inkomna skrivelser genomgicks. Årets komet i Småland, anmäl till Christer som 
vidarebefordrar senast 14 november.

§ 112 Åtgärdslistan
Har blivit genomgången.

§ 113 Årsmöte 2019
VB meddelade att förslag fanns till ordförande för mötet.

§ 114 SGA:er
Jim, Racing - Vill ha fler instruktörer för utbildning. Har fortfarande stora problem med ljud, 
ser inte bra ut för -19 med antal dagar.

Frida, Ungdomsgruppen – Var med på Elmia, har kontakt med både Södra och Västras 
ungdomar, planeras för en träff för att få tag i fler ungdomar.

Torbjörn, Rally – Vill ändra DM, har gjort ett utskick till arrangörerna, fick bara ett svar, 
verkar vara väldigt lågt intresse för DM:et. Nästa år blir det kanske bara en Smålandscup 
istället. Finns andra förslag bland annat från Anders Martinsson. Arrangörsträff blir den 25 
november.

Johan, Karting – Kört lite mindre tävlingar 5 stycken, JKC stor tävling med 200 startande. 
Vill damma av den gamla Sydostcupen för att få med de som bara tränar. Största tävlingen i 
Kristianstad 320 startande. Tycker det var för dålig reklam inför VM i Kristianstad.

Björn, Rallycross – Det har varit 2 tävlingar i Bilcross, har skickat brev till ett antal arrangörer
för att få igång Götalandscupen igen, fått 3 st som är intresserade.

Gunnar, Radiostyrd bilsport – Det är lugnt, men saknar en del funktionärer, utskottets 
ordförande aviserat att han skall avgå.

Frankie, Miljö – Var på Elmia, besökt bland annat Hultsfred, duktiga ungdomar som gör bra 
jobb, Mantorp och tittade på eldragracing. Viktigast nu är att få till ekvivalent ljudmätning 
som skulle underlätta en hel del.

Bo, Offroad – Det är tungt nu, inte mycket som fungerar, mycket bråk om reglerna. Svårt få 
med ungdomar. Skall försöka vara med på central kurs.

Urban, Drifting- Kört DM i år, bra insats av Smålandsförare i landet. RM försvinner, blir 
istället SM. Vill få till mer träning då många inte vill vara med idag på tävling på grund av 
detta och väljer då att åka utomlands istället. Vill ha fler som stiger fram och blir bedömare.

Ronny, Dragracing – Kört DM för en klass, 19 styck. Många som åker utanför SBF. Bildat 
grupp för elbilar, lämnat förslag till SBF:s styrelse.

Leena, Folkrace- Var ej på plats, men har lämnat lite per mail. Smålandscupen har innefattat 8
tävlingar istället för tidigare 6, cirka 300 startande. Intäkter för programblad har generat mer 
än 110 extrapriser i cupen. Småklubbarna har i år haft problem med att för få vill köra och 
man blir tvungna ställa in och då blir det inga pengar till reparationer och liknande. 
Arrangörsträff i januari. November SGA-träff med förhoppningar om lite regeländringar.



§ 115 Övriga frågor
Licensansökningar om uppklassning från Annika Daag Gustavsson Gränna och Lars Elfver 
Gränna. Godkändes.

Christer- förklarade utskicket om licensspärrningar för -19, gäller bara tävlingslicenser inget 
annat. Funktionärslicensen gäller tom 2019.

Björn- vill att fler skall få komma ut, det finns folk som gått kurs, men ej får komma ut som 
aspiranter. Måste bli ändring så att det bli fler ögon ute. 

Önskemål framkom att det måste hittas mentorer till nya inom alla delar av funktionärskåren.

§ 116 Nästa möte
Är den 14 november i Vrigstad.

§ 117  Mötets avslutande
 Mats tackade för visat intresse och ett särskilt tack till våra SGA:er och Kennet i VB och 
avslutade mötet.

Vid protokollet Justeras

Christer Landén Mats Bergman


