Styrelsemöte i föreningen Rallyklassikerna, 2019-11-28 kl 16.00 i Västerås.
Närvarande
Erik Uppsäll
Hans Avelin
Ragnar Glav, per telefon
Ove Fellin
Marita Bäckman Jakobsson

§1

Öppnande av mötet
Ordförande Erik Uppsäll hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2

Godkännande av dagordning
Beslut: Styrelsen godkänner liggande dagordning.

§3

Föregående protokoll
Rapportering: Punkt 2 i protokoll från konstituerande möte är inte korrekt beskriven men är
av mindre betydelse och behöver inte justeras.
Beslut: Styrelsen godkänner protokollet.

§4

Val av justerarare
Förslag: Hans Avelin förslås som justerare av protokollet
Beslut: Styrelsen beslutar att välja Hans Avelin som justerare av dagens protokoll.

§5

Tävlingskalender 2020
Rapportering: Tävlingskalender klar för 2020. Första tävlingen körs i Hassela den 11 januari,
vidare i Örnsköldsvik 1a helgen i mars, Sigtuna 2 maj, Finnspång 23 maj, Vimmerby 29
augusti, TV-svängen i Hörby 12 september samt i Örebro 3 oktober.
Beslut: Rapporten godkänd

§6

Back & Sprintcupen
Rapportering: Styrelsen vill att back & sprintcupen skall fortleva men någon måste ta
ansvar för genomförande av tävlingar och det som skall göras runtomkring och idag finns
ingen som är aktuell för den rollen. Det finns förslag på personer men ingen som ännu sagt
ja ännu. Ytterligare förslag på namn finns.
Beslut: Ragnar Glav och Hans Avelin tar kontakt med de personer som är föreslagna.

§7

Hemsidan
Rapportering: Ragnar Glav har jobbat med den nya hemsidan på IdrottOnline men än så
länge är den inte i drift för Rallyklassikerna. Nuvarande ansvarig för hemsidan kommer att
fortsätta med att hjälpa oss att få in information på den nya hemsidan.
Beslut: Ragnar Glav fortsätter med arbetet och hemsidan kommer att driftsättas inom kort,
senast 1 januari.

§8

Antalet medlemmar, rapport
Rapportering: Ove Felin rapporterade medlemsantal och idag är vi 255 medlemar, 30
hedersmedlemmar och 27 familjemedlemmar. Utskick och påminnelse om betalning av
medlemsavgiften görs till ca 170 medlemmar.
Förslag att för att bli hedersmedlem skall en ansökan göras till styrelsen tillsammans med
redovisning av antal betalda medlemsår och styrelsen beslutar om hedersmedlemsskap.
Beslut: Rapporten och förslag godkänns

§9

Ekonomi, rapport från Kassören
Rapportering: Ove Felin rapporterar för ekonomin i föreningen. Balansen i räkemskaperna i
dag är i god kontroll.
Beslut: Rapporten godkänns

§10

Redovisning av rutiner för påminnelse av betalning av medlemsavgifter
Rapportering: Utskick och påminnelse om betalning av medlemsavgiften görs till ca 170
medlemmar. När sista betalningsdag, 31 januari, är passerad kommer de som inte betalat
att strykas ur medlemsregistret.
Beslut:

§ 11

Däck reglemente (sommar) för historiska bilar
Rapportering: Erik Uppsäll har tagit upp frågan med Svenska bilsportförbundet. Tester skall
göras för att verifierar hur det fungerar med olika däckstyper.
Beslut: Hans Avelin tar kontakt med Västra Bilsportförbundet för att få information.

§ 12

Övriga frågor
Inga övriga frågor vid dagens mote.

§ 13

Mötets avslutande
Erik Uppsäll tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat.
Vid protokollet

Justerat

Marita Bäckman Jakobsson
Sekreterare

Hans Avelin
Vise ordförande

