
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

PROTOKOLL  2 / 2023    
Vrigstad 2023-02-17    
Närvarande     
    
    
    
    
   
    
    
    

Mats Bergman    
Ann-Marie Nottemark    
Anneli Thylen    
Anders Johansson    
David Lindström    
Beatrice Ågren Karlsson   
Kian Anderson    
   
    

Inbjudna   
  

Mikael Johansson   
   

§ 16 Mötets öppnande    
§ 17 Godkännande av dagordning    
§ 18 Föregående protokoll.   
§ 19 Ekonomi.  
§ 20 Årsmötet.  

a) Genomförande.  
b) Vem framför vår syn på propositionen?  
c) Prisutdelningar.  

§ 21 Utbildningar 2023, lägesrapport.  
§ 22 Bilsportmässan Elmia.  
§ 23 Rapporter från styrelsen.   
§ 24 Skrivelser.   
§ 25 Åtgärdslistan.   
§ 26 Övriga frågor.    
§ 27 Nästa möte.    
§ 28 Mötet avslutas.    
    
    
§ 16 Mötets öppnande.    
Mötesordförande Mats Bergman hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet 
öppnat.    
    
§ 17 Godkännande av dagordning    
Dagordningen godkändes.    
    
§ 18 Föregående protokoll.   
Föregående mötesprotokoll godkändes och skrevs under.   
  
   



§ 19 Ekonomisk rapport.   
Gicks igenom.  
    
§ 20 Årsmötet 2022  

a) Genomförande.  
Gicks igenom.  

b) Vem framför vår syn på propositionen?  
Mats Bergman tar genomgången av propositionen.  

c) Prisutdelningar.  
Mikael Johansson och ungdomsgrupper tar hand om den.  
  

§ 21 Utbildningar 2023, lägesrapport.  
Gicks igenom.   
Folkrace utbildning i TL och TE, kommer att hållas i Vrigstad den 11–12 mars.  
Rally utbildning i RL och TE kommer att hållas i Älmhult den 18–19 mars.   
  
§ 22 Bilsportmässan Elmia.  
Det kommer vara ett teams möte den 22/2, som Ann-Marie och Beatrice är med på.  
   
§ 23 Rapporter från styrelsen.   
Ann-Marie- Årsmöte samt prisutdelningen.  
David- Möte med SGA rally, SGA träff Teams.  
Anneli- Månadsmöte med FS, tillstånd, årsmöte. Utbildning ekonomi Teams.  
Anders- Månadsmöte med FS, Utbildning ekonomi Teams.  
Mats och Beatrice- FR olika telefonmöten och mejlkonversationer.  
  
§ 24 Skrivelser.   
Protokoll som man kan gå in på SBF hemsida och läsa.   
DM-Regler i rally godkändes.   
Smålandscupen folkrace, godkändes.  
SGA Regularity- Frågan har kommit om Arne Gustavsson Moheda kan vara SGA i 
Regularity, då vi anser att den ingår i Bil-O, så får han adjungera till kommittén i Bil-
O.  
A-Licens- Lars-Ove Sveningsson, vi kommer att be om kompletterande uppgifter 
innan vi kan godkänna den.  
   
§ 25 åtgärdslistan.   
Gick igenom.  
   
 § 26 Övriga frågor.    
Ann-Marie har en fråga angående utbildare i förarlicens i folkrace, Anneli behöver gå 
bredvid Stefan Argus för att bli godkänd i Småland. Mats pratar med Stefan när han 
har tänk ha en kurs. Anneli var inte närvarande när denna fråga diskuterads,  
Ann-Marie kommer att titta närmare på SBF: kläder, med Smålands emblem på.  
Ann-Marie får köpa in en ny färgpatron, till sin privata skrivare, då hon har kopierat 
alla årsmötes handlingar.  
Anneli kommer titta på träningstillstånd, Radiostyrd.  
Ann-Marie ställer frågan där hon har en önskan att klubbarna går via oss, när man 
ska lägga upp på hemsidan, så man vet vad som läggs upp.  



Anders informerar att funktionärspoolen som Kian har tagit fram förslag på, är 
välkomnad inom sportgrenen folkrace. Vi kommer att skicka ut en remissrunda till alla 
klubbar för att ta in information, Anders och Kian tittar vidare på det.  
Kian informerar om vad som händer inom kartingen tävlingarna. Kian var på VM i 
Portugal och tittade.  
  
   
 § 27 Nästa möte.    
Lördag den 18/2 Vrigstad    
    
 § 28 Mötet avslutas    
Mats Bergman tackar för mötet och avslutar det.    
    
    

    
    

    
    
Vid protokollet    Justeras    

Ann-Marie Nottemark    Mats Bergman    
 


