Styrelsemöte per telefon den 13 juli 2020 i föreningen Rallyklassikerna.
Närvarande
Hans Avelin tf ordförande
Ragnar Glav
Ove Fellin
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
Årets tävlingar i Sigtuna, Hörby och Vimmerby har ställts in, kvar är tävlingarna i
Finspång och Örebro där inget beslut är fattat av arrangerande klubbar om de skall
köras eller inte.
När det gäller planering för 2021 är Vännäs, Falun och Nybro klara.

§4

Ekonomisk rapport
Föreningen har förnärvarande inga kostnader annat än till Bilsportförbundet vilket
innebär att kassan är stabil. En fråga som diskuterades är hur föreningen skall hantera
medlemsavgifterna? Ev kan medlemsavgiften sänkas på sikt. Styrelsen tar fram ett
förslag till nästa årsmöte.

§5

Klassiska Rallycupen 2020
Det kommer inte att vara möjligt att fullfölja årets cup. Det är emot reglerna inom
Bilsportförbundet att bjuda in personer som är 70+ och därmed kan stora delar av
föreningens medlemmar inte delta. Detta beslut gäller fram till årsskiftet till att börja
med.
Förslag finns om att lägga ihop cupen 2020/2021 och därmed kan de två körda
tävlingarna 2020 räknas.
Beslut: Styrelsen beslutar att slå ihop Rallycupen 2020 och 2021 samt att
medlemsavgiften skall gälla också för 2020 och 2021.

§6

Tävlingsserie i Sprint/Backe
Tävlingsserie i Sprint/Backe 2020 ligger i malpåse till alla restriktioner för covid-19 har
hävts.

§7

Rapport från svar på skrivelse till FS ang. vägledning. (18 mars)
Svaret från Förbundsstyrelsen innehåller enbart hänvisningar till
Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt RF. Inga egna kommentarer från FS
eller kansliledning fanns i svaret.

§8

Rapport från HU-svar på skrivelse från medlemmar
Ordförande orienterar styrelsen summariskt om innehållet.

§9

Årsmöte 2020
Årsmötet för 2020 kommer inte att kunna hållas så länge regeln för 70+ gäller. Vi
avvaktar tills Folkhälsomyndigheten häver dessa regler.
Årsbokslutet skall dock göras och meddelas medlemmarna via hemsidan.
Styrelsen fortsätter sitt mandat till årsmöte i enlighet med RF:s direktiv.

§10

Inkomna ärenden
Ove Fellin; Vi äger inte domänen Rallyklassikerna, hur gör vi med detta? Ordförande
Hans Avelin kontaktar Nils Bergqvist ang domännamnet.

§11

Nästa möte
Nästa möte äger rum när det finns något nytt att ta upp och blir tillsvidare per
telefon.

§12

Avslutning
Ordförande Hans Avelin tackar styrelsen och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Bekräftas

Marita Bäckman Jakobsson

Hans Avelin

