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SGA:er
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Peter Dahl
P-O Leandersson Fr
Pontus Mejving Fr
Sara Mejving Ry
Janne Möller Ry
Frankie Larsen Miljö
Björn Faugstadmo Rc
Gunnar Gustafsson Rb
Ronny Olsson Dr
Torsten Cordes Bil-o
Kerstin Sundberg Valberedn.

Förhinder Thore Lax
Linda Söderström
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§ 107 Mötets öppnande
Mötets ordförande  hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 108 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 109 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under.
 
§ 110 Ekonomiska rapporter
Christer lämnade rapport.

§ 111 Övriga rapporter
David har varit på kurs för säkerhetsrådgivare i Stockholm.
Även haft telefonmöte med rallykommittén och varit med på en träff i  Vrigstad.
Peter har varit hos Kalmar MK och genomfört en C-licenskurs för ungdomar.
Lina och Karin har också varit hos Kalmar MK.
Karin har även varit hos Lessebo MK.



Roger var på DOG-konferensen i Stockholm. Samt varit med på möte med Förbundsstyrelsen.
Övriga i styrelsen har inte haft något inplanerat.

§ 112 Skrivelser
Christer redovisade inkomna skrivelser.
Fått en inbjudan till bolagsstämma från South Swedish Rally. Linda från styrelsen kommer 
närvara.

§ 113 SGA:er
Våra Sga:er närvarade vid mötet och redogjorde för det gångna året.
Dragracing har haft det lugnt i år.
Ny ordförande i DR-utskottet i SBF.
Det har varit två (2) tävlingar i Småland i år.
Fråga till Ronny om att vara med vid Södra BF:s CL-kurs i DR.

RB har fått en VM-mästare och en EM-mästare, tyvärr inte någon inom Småland.
De har konferens den 22-23/11.
RB har en växande trend, vilket är positivt.

RC har fått en SM-mästare i Supernationell genom Ulf Eriksson, Oskarshamn.
Det är väldigt dåligt med förare i Småland.
SGA-träffen var endast inriktad på högre nivå Elit-tänkande. Utan gräsroten kan inte gräset 
växa!
2 nya klasser inom RC Historisk 50 år och framhjulsdrivet klass 4.

FR har haft ett turbulent år. 
Dold anmälan har varit en stor orsak. Många med access har gått in och lagt ut antalet 
anmälda osv. Då föll hela prövningen!
Dåligt av arrangörer att inte stå upp för det som var överenskommet vid ett möte.
Sättet att mäta decibel är ett stort problem.
Pontus Mejving har gått in som ordinarie ledamot i kommittén.
Bra uppslutning på Smålandscupstävlingarna.

I RY har Viktor Karlsson, Nybro och Thorbjörn Johansson, Vimmerby gått in som ordinarie i 
kommittén.
Sara Mejving kommer att avgå.
Det är numera ett stort samarbete med Södra BF angående antalet olika klasser som finns.
Kommer finnas gemensam anmälnings/avanmälningsrutin i Småland och Södra distrikten 
avseende DM-tävlingarna.
Kommittén är frågande till hur RY-utskottet egentligen fungerar.
Förslag har uppkommit om att eventuellt sätta in tre (3) SGA:er som understödjer utskotten.

Bil-O har nu en SM-mästare  och en NM-mästare från Småland.
Nordiska mästerskap kommer ev att bli fyra (4) st i Småland 2016.
En 2-dagarskurs kommer ske under 2015.
17 tävlingar har körts under 2014.
Bil-O ökar i startande, vilket är mycket kul.

Inom valberedningen har det varit svårt att komma in som ny och inte få någon kontakt med 
övriga i valberedningen.
Stadgarna för valberedningen behöver justeras.  En preposition kommer att medfölja 
verksamhetsberättelsen för utökning av antalet ledamöter.
Läget för övrigt är under kontroll.



För Miljö är ljudet ett problem. Det är svårt att följa reglerna.
Egenkontroller kommer att hamna på hemsidan.
Det finns numera en kurs inom miljö.
Frankie saknar miljöincidentrapporter.

§ 114 Åtgärdslistan
Har blivit genomgången.

§ 115 Övriga frågor
Förslag av föreläsare till årsmötet ska kontaktas.

SGA:erna ska skicka in bilder på pristagarna till årsmötet och prisutdelningen.

Incidentrapporter/hantering hur gör alla med det?
Det måste komma en gemensam incidentrapport som alternativt skall vara grenspecifika.

Gemensamma beslut som tas på arrangörsträffar ska gälla och efterlevas av samtliga klubbar 
och arrangörer.

David Lindström utsågs till säkerhetsrådgivare i distriktet.

DM-reglerna för RY är inkomna. Mötet godkände dessa.

Domarlistorna ska godkännas av styrelsen.

En fråga angående vilka kostnader som kommer att gälla för banbesiktning togs upp på mötet.
Det har varit knapphändig information så här långt och de som är Banbesiktigare måste kunna
delge banägare vad som gäller. Roger tar upp frågan i DOG-gruppen.

Vad händer egentligen på kansliet? Mycket folk som försvinner och tar med sig erfarenheten 
därifrån som då gör det svårare för oss.

§ 116 Nästa möte
Nästa möte blir den 11 december i Vrigstad kl.18.00. 
Monica Möller vår fadder från SBF ska bjudas in.

§ 122 Mötets avslutande
Roger tackade för visat intresse, avslutade mötet.

Vid protokollet Justeras

Karin Leandersson Roger Engström


