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Protokoll Styrelsemote den 6 mars 2018

Niirvarande: Goran Hedefalk, Ordforande
Nils Bergquist
K-B Ling
Bosse Ronnbdck

Erik Uppsdll
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Miitets iippnade
Godkinnande av dagordning
Fiiregiende miitesprotokoll
Val av justerare
Tdvlingar 2018, rapport och fiirslag/ beslut om ytterligare virtdvling
Priser till cup-vinnarna 2018, diskussion

Information frin HU
Ovriga

frigor

Ndsta mtite

Miitets avslutande
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M6tets iippnade
Ordf6rande hdlsade deltagarna vSlkomna och fdrklarade motet oppnat
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02

Godkdnnande av dagordning
Dagordningen gemonlSstes och godkdndes

S

03

Ftiregiende miitesprotokoll
Foregiende motesprotokol I genom ldstes och godkd ndes
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04

Val av justerare

Mdtet valde KB Ling tilljusterare

I

05

Tdvlingar 2018, rapport och fiirslag/ beslut om ytterligare virtdvling

Motet beslutade att lSgga till Kopparsvdngen itdvlingskalendern som den tredje
virtiivlingen.
5

06

Priser

till cup-vinnarna 2018, diskussion

Motet beslutade att bibeh6lla traditionen med priser vid den 6rliga prisutdelningen
efter den sista deltdvlingen..

Information frin HU

907

EU informerade om HU:s arbete med utvecklingen av informations kanalerna

for

Historisk Motorsport, frdmst genom hemsidan www.sbf.selhu ddr i stort sett allt som
ror Historisk Motorsport finns att finna.

508

Ovriga

.

frigor
Sprint & Backcupens tivlingsprogram 8 deltdvlingar forsta deltivlingen

i

Viisteris 21april.
Medlemsantalet iir 295 varav 70 st som inte betalt medlemsavgiften och vissa
medlemmar har inte betalat t6r 2OL7 och 2018. Riksidrottsforbundets stadgar
utesluter ej betalande medlemmar forst efter 24 minader. Diskussionerna
fordes om hur denna situation skall kunna forbdttras vilket ocksi skulle stdrka
fdreningens finansiella styrka.
Tabellen efter vinterns deltdvlingar publicerades p3 www.rallyklassikerna.se
den 5 mars kl 12.00 av

vir

excellenta WEB Master.

Forslag uppkom om att undersoka mojligheten att den 15 juni anordna en

liten grillmiddag i Kopparberg i samband med Kopparsvaingen den L6:e juni.
Kontakt tas med ldmplig arrangor i Kopparberg.
Ndsta miite

s0e

Prelimindrt i Ekolsund den 19:e juni, efter virsdsongen 2018.

Mtitets avslutande
Ordf6rande fdrklarade mdtet avslutat och tackade motesdeltagarna
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Vid protokollet
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Erik Uppsdll
Sekreterare
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Karl-Bertil Ling

