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 § 1   Mötet öppnas 
 
Bengt Busk öppnade mötet och hälsade alla välkommna. 
 
§ 2    Föregående protokoll 
 
 Föregående protokoll lästes upp och godkändes. 
 
 § 3   Information från sektionerna 
 
 a: Folkrace 
 
Det fanns inget att rapportera för dagen sa Janne. Johan och Janne talade om att dom var osäkra 
om dom skulle kunna köra hela banan till krutcupen den 12-13 December.Vädret ställer till det 
med underlaget så den nya delen kanske inte håller för det. Men dom sa att dom skulle kunna 
köra bara den gamla delen dom ska besluta detta i början på vecka 50. 
 
b: Rally 
 
Johan medelede att alla tillstånd var inlämnade nu för Skogsrundan 2016.Johan sa att alla 
betalningar som kommer in för tävlingen + sponsorer ska alla kvitton läggas i ett kuvert. 
AD Bildelar kommer att sponsra till skogsrundan. Johan hade på förslag att vi skulle titta hur 
mycket jobb det är att göra vid ubergsbacken om man kanske skulle kunna köra en backtävling 
där. 
 
c: MC 
 
Tomas talade om att det ska köras en vintercuptävling den 27 Februari 2016. 
 
 d: Offroad 
 
Stefan sa att det har inte varit någonting där sen sista träffen. 
 

e: Virtuellt 

Inget för tillfället. 
 
f: Dubbelkommando bilen 
 
Busken talade om att han har fått en adress till östersund som han ska använda när han tar 
försäkring på dubbelkommandobilen. 
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g: Säkerhet 
 
Ingenting från säkerhet. 
 
h: Miljö 
 
Miljövagnen har varit på besiktning och den vart inte godkänd. Alla fel är årgärdade nu så busken 
ska åka och ombesikta den. 
 
i: Ekonomi 

Charles redovisade ekonomin fram till den sista oktober.Ekonomin är i balans. Alla sektioner låg 

på plus sa Charles det såg bra ut. 

 

§ 4 Skrivelser/ rapporter från förbunden. ( Svemo/ SBF/Kommun,SISU 

Ingenting. 

§ 5 Nya medlemmar 

Inga nya medelemar. 

§ 6 Kurser 

Ingenting för tillfället. 

§ 7 Övriga frågor 

Johan talade om att det var 5 nya personer i rally utskottet, SBF. 

§ 8 Mötets avslut 

Bengt Busk avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

 

 

Den som öppnade mötet                                              Den som satt vid pennan 

Bengt Busk              Ann-Christin Andersson         
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