
 
 
 
 
 
 
 
    

PROTOKOLL  12 / 2018 
fört vid styrelsemöte i Vrigstad 2018-12-12 
 
Närvarande  
 
 
 
 
Förhinder 

Roger Engström 

Mats Bergman 
David Lindström 

Christer Landén 
Ann-Marie Nottemark 

Maria Ljung Jönsson 
Lina Leandersson 

SGA 
 
 
 
 
 
 
Inbjuden 

Ronny Olsson 
Frankie Larsen 
Gunnar Gustafsson 
Leena Tidman Åberg 
Torbjörn Johansson 
Frida Lindström 
Johan Eriksson 
Karin Leandersson 
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§ 129 Mötets öppnande 
Mötesordförande för kvällen Mats Bergman hälsade de närvarande välkomna och förklarade 
mötet öppnat. Därefter följde en parentation för bortgångne Björn Faugstadmo. 
 
§ 130 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 131 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes och skrevs under. 
 
§ 132 Ekonomiska rapport 
Christer lämnade rapport. Det ser bra ut i nuläget. 
 
§ 133 Info ordförandekonferensen 
Mats och Roger delgav vad som hänt på ordförandekonferensen. Bland annat kommer en app 
som skall göra det lättare att anmäla sig till kurser. Togs upp en del om det ökade utslaget av 
alkoholanmälningar. 
 
 
 



§ 134 Regionindelning 
Roger informerade om det förslag som finns ute för att förändra distriktindelningen. Den tidi-
gare tidsplanen har reviderats till mer realistiskt tid. 
Info har gått ut till klubbarna och det har bildats en grupp som skall ha koll på tider och info. 
Från Småland Roger Engström, Ronny Olsson, Ann Johansson och från Södra Pernilla Grahn 
och Emma Palo. 
 
 § 135 SGA 
Ronny DR- Viktigt med träffarna på Arlanda. Fungerar annars bra. Handlar om att ta vara på 
saker utanför gränserna. 
 
Frankie Miljö- Kommer hända mycket då kommittéerna slagits ihop. Utbildning i januari med 
hjälp av Västra. Utbildningsmaterial ute, lika för samtliga. 
 
Gunnar RB- Fungerar bra nu, har bra samarbete med Västra. Flera SM-tävlingar i distriktet 
nästa år. 
 
Leena FR- Närmast är det arrangörsträff 20 januari i Växjö, som vanligt många tävlingar. Har 
problem med att utbildare saknas för tillfället. Vårkursen blir samtidigt som rally 9-10 mars. 
 
Torbjörn RY- Läget har lugnat ner sig till det bättre, 14 tävlingar nästa år varav 2 är SM-
deltävlingar. Prispott för DM och ev. annat. 40: - per startande från alla tävlingar som di-
striktet ger tillstånd för, faktureras av distriktet och styrelsen godkände denna del för att få 
DM attraktivare. Har ett bra samarbete med Södra idag. Saknar tillgång till Lots för att kunna 
se tävlingskalendern tidigt. 
 
Frida UD- Planerar för Kickoff i Jönköping i vår tillsammans med Södra och Västra. Undrar 
vad för bidrag som finns, bland annat till föreläsare.  
 
Johan KA- Har redan gott samarbete med Södra idag genom cuperna. Hade informationsmöte 
i Ljungby i november och utbildning dagen efter för närmare 60 personer. SKCC har bestämt 
att använda Lots fullt ut, såsom anmälan, betalning etc. Kalmar Mk har planer på att söka SM 
2021 eller 2022. Träffen i Stockholm var bra med mycket info, elkartarna kommer nog fortare 
än vi trott. 
 

§ 136 Övriga rapporter 
Christer var med i Malmö för regionssnack, i övrigt mycket med utskick för årsmötet. 
Ann-Marie var också med i Malmö och deltog vid Björns begravning. 
David var också med i Malmö och likaså vid Björns begravning. 
Mats med på ordförandekonferensen i Stockholm och i Malmö samt vid Björns begravning. 
Roger var på ordförandekonferensen och med i Malmö. 
 
§ 137 Skrivelser 
Inkomna skrivelser gicks igenom. Flera utskott som släpar mycket med sina protokollutskick. 
 
§ 138 Årsmöte 2019 
Frida tar på sig att göra bildspel, Roger skickar över det som finns. Christer kollar upp pris-
pall, ljudanläggning och kanon. 
 
§ 139 Övrigt 
Ansökan om uppklassning av licens från Roger Rooth Ryds MK. Godkändes. 
Påminnelse om att ansöka om guld o silverrattar. Vi har flera i distriktet som är berättigade. 
Christer kollar upp och ansöker. 
 



§ 140 Nästa möte 
Blir den 14 januari, revisorerna är kallade. 
 
 
§ 141 Mötets avslutande 
Mats tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 

 
 
Vid protokollet Justeras 

Christer Landén Mats Bergman ordf. för mötet 
 


