Styrelsemöte per telefon den 17 september 2020 i föreningen Rallyklassikerna.
Närvarande
Hans Avelin tf ordförande
Ragnar Glav
Ove Felin
Marita Bäckman Jakobsson

§1

Fastställande av ärenden
Beslut: Styrelsen godkänner dagordningen.

§2

Protokollansvarig
Beslut: Styrelsen utser Marita Bäckman Jakobsson till protokollansvarig för dagens
möte.

§3

Rapport från tävlingsplanering
Ragnar Glav: nästa års kalender är klar förutom de sista två tävlingarna. SMK Hälsinge
har visat intresse att arrangera tävling i september 2021.
SMK Sigtuna planerar att till våren 2021 arrangera en tävling i back- och sprintcupen
för klassiska bilar som ett provarrangemang inför Sprint-SM. Ytterligare en klassisk
sprint finns eventuellt med i planen till hösten 2021. Det finns ingen ansvarig för backoch sprintcupen just nu.
Beslut: att ge valberedningen i uppdrag att fram ett förslag till styrelsen som ansvarig
för back- och sprintcupen 2021, och som adjungeras till styrelsen.

§4

Ekonomisk rapport
Ove Fellin: kassan stabil, enbart utgifter till Bilsportförbundet, FortNox samt frimärken.

§5

Årsmöte
Vi befinner oss i en situation som vi inte råder över och så länge restriktioner gäller för
70+ kan vi inte genomföra ett årsmöte.
Denna restriktion har medfört att organisationer tvingas flytta årsmöten till 2021,
vilket medför att man genomför årsmöten för två verksamhetsår vid samma tilfälle.
Detta förutsatt att årsboksluten är upprättade och reviderade enligt stadgarna.
Vad gäller förtroendevalda så kvarstår dessa till nytt årsmöte hålls, oaktad tidsutdräkt.
Beslut: vi kan inte genomföra ett årsmöte enligt motivering ovan och eftersom
möjligheten finns så skjuter vi på årsmötet till hösten 2021. Styrelsen kvarstår fram till
att nytt årsmöte kan genomföras.

§6

Fråga från SMK Uppsala
Ordförande har blivit kontaktad av SMK Uppsala angående tävling 2021, och klubben
vill då arrangera finaltävlingen. Om detta fullföljs så inkluderas även årsmöte och
avslutande fest.
Beslut: Ragnar Glav kontaktar SMK Uppsala för vidare planering.

§7

Förbundsmötet
Endast sporadisk information om vad som avhandlades har kommer till styrelsens
kännedom.
Bl.a. rapporterades att förbundsstyrelsen inte fick ansvarfrihet och de
styrelsemedlemmar som stod för omval fick därför inte förnyat förtroende. Övriga
styrelseledamöter kvarstår.

§8

Inkomna ärenden
Ordförande orienterar styrelsen summariskt om innehållet.

§9

Nästa möte
Nästa möte kommer att ske när behov uppstår.

§10

Avslutning
Ordförande Hans Avelin tackar styrelsen och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Bekräftas

Marita Bäckman Jakobsson

Hans Avelin

