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

§ 119 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 120 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under. 
  
§ 121 Ekonomiska rapporter 
Christer lämnade rapport. 
 
 



 

 

 
§ 122 SGA:er & kontaktperson SBF 
Ronny Dragracing – Jobbar på med el-bilarna och dess säkerhet. Diskuterade DM. 
 
Frankie Miljö – Frankie blir ordförande i miljökommittén i SBF. Det planeras att ge ut/ nå ut 
till fler via sociala medier. Det kommer ske förändringar i informationen. Frankie är 
förväntansfull inför 2018. 
 
Torbjörn Rally – Det har varit fler startande i år och arbetet har flutit på bra. Lite nytt i DM 
reglerna. Det arbetas för att öka stipendierna i de olika cuperna och DM, till förarnas fördel. 
 
Leena Folkrace – Smålandscupen har gått mycket bra. Vid SGA träffen i Stockholm pratades 
mycket nya regler, där kom alla SGA:er överrens om att ingen fick delge informationen / 
diskussionerna vidare men ändå cirkulerar det mycket rykten på bl.a sociala medier. Leena 
åker på Konferens Syd för ev. framtida samarbeten. Kommittén behöver utökas. 
 
Torsten Bil-O – Bil-O är en liten sportgren i Småland men har ändå 1 SM vinnare. Mycket 
aktiva via Facebook. Det kördes 4 tävlingar 2017 och i nuläget endast 1 tävling inplanerad 
och sökt för 2018. Det är mycket samarbete med Danmark. 
 
Gunnar Radiostyrd Bilsport – arbetet flyter på bra. Det har varit lite diskussioner angående 
procenthalten i bränslet. Erica Hellqvist hjälper Gunnar med utbildningar. 
 
Björn Rallycross – det har inte genomförts någon Götalandscup under året men det jobbas på 
att få igång den igen. Det har varit lite problem med besiktning av banor. 
 
Frida Ungdomsgruppen – de jobbar för att medverka på Elmiamässan 2018. Dom söker fler 
ungdomar som vill vara med och engagera sej i bilsporten i distriktet. Ser gärna ett samarbete 
med Södra BF´s ungdomsgrupp. 
 
Johan Karting – det har varit 7 tävlingar i distriktet 2017 och intresset för DM är på gång. 
Johan ser mycket positivt på att ”Karting On Tour” kommer igång igen. Det har tillkommit 2 
nya kommitté medlemmar. Det önskas fortfarande mer samarbete med Racing. 
 
Karin SBF -  informerade från SBF, mycket arbete omkring vision 2020. 
 
§ 123 Övriga rapporter 
Mats har representerat distriktet vid SSR´s bolagsstämma. 
Han var även representant vid medlemsmötet med Smålands Rallyhistoriker. 
 
Ann-Marie representerade SmBF vid Sisus utbildningshelg 17-18/11. 
Hon har även varit på möte i Jönköping där RC utskottet informerade. 
 
Christer har också representerat SmBF vid Sisus utbildningshelg 17-18/11. 
 
David var med på SGA träffen i Stockholm den 14-15/10 som säkerhetsrådgivare, det var 
mycket jobb med incidentrapporter. 
Scalextrics möte 31/10. 
Han var även med på RY forumet i Jönköping där det diskuterades mycket säkerhet. Det var 
väldigt välbesökt. 
David deltog, tillsammans med Frida från ungdomsgruppen, i säkerhetsbesiktningen vid 
Novemberskölden i Nässjö den 4/11. 
 



 

 

Roger deltog också i RY forumet i Jönköping.  
Han har haft 2 telefon möten med DOG gruppen och 1 telefonmöte med UtBoR. 
 
Övriga i styrelsen har inte haft något inplanerat. 
 
§ 124 Skrivelser 
Christer redovisade inkomna skrivelser. 
 
DM reglerna för Rally godkändes med förbehåll om justering av datum och ändring av viss 
text. 
 
DM regler för Dragracing godkändes med förbehåll om justering av datum. 
 
§ 125 Åtgärdslistan 
Har blivit genomgången. 
 
§ 126 Årsmöte 
Allt är under kontroll. 
 
§ 127 Vision 2020 
Vi har mer att jobba med. Vi har vidrört mycket tillsammans med våra SGA:er under mötet. 
Mats tar fram visionen till nästa möte. 
 
§ 128 Övriga frågor 
Styrelsen beslutar att SSR ”läggs på is”, finns inget aktievärde. 
 
Diskuterade Sisus pedagogiska utbildningar. Vi skickar frågan med Karin till SBF. 
 
Klubbarna har överlag dålig koll på Idrottonline, medlemsregistret, och detta påverkar 
röstlängden. Det totala medlemsantalet som många klubbar angett stämmer inte överrens med 
det verkliga antalet medlemmar. 
 
Christer investerar i en ny dator. 
 
Vi diskuterade #metoo kampanjen. 
 
§ 129 Nästa möte 
Är i Vrigstad den 18 januari kl. 18.00. 
 
§ 130 Mötets avslutande 
Roger tackade för visat intresse, speciellt tack till SGA:er och kontaktperson från SBF och 
avslutade mötet. 
 

 

 
 
Vid protokollet Justeras 

Lina Leandersson  Roger Engström 
 


