
   
  

 

Styrelsemöte per telefon den 2 februari 2021 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  Representation på distriktets årsmöte 

Beslut: Föreningen Rallyklassikerna skall delta på distriktets årsmöte. Vi kan delta med 

fyra representanter och skall skicka minst två. Föreningen Rallyklassikerna kommer att 

representeras av Ragnar Glav, Ove Fellin, Hans Avelin samt Marita Bäckman 

Jakobsson. 

 

§4 Proposition inför förbundsmötet 

Beslut: Förslag finns på nya stagdgar med hänvisning till att de gamla stadgad anses 

svårtolkade. En del av det nya förslaget innebär större förändringar som inte gynnar 

sporten Styrelsen avslår förslaget om nya stadgar och dess formuleringar.  

 

§5 Motioner inför förbundsmötet 

1. Hässleholm, gällande friare bilar i egen klass.  

Beslut: Styrelsen bifaller motionen. 

2. Upplands bilsportförbund vill ha en administrativ förändring gällande datum för 

anmälan av ombud till förbundmötet, från före 1 mars till före den 5 mars. 

Beslut: Styrelsen bifaller motionen. 

3. MellanNorrland gällande förslag på arvodering av ordförande och ledamöter i 

förbundsstyrelsen. 

Beslut: Styrelsen beslutar att föreslå bordläggning av motionen för klarläggande av vad 

som syftas i motionen. Som styrelsen tolkar motionen ligger nuvarande ersättning kvar 

och motionen yrkar på ytterligare ersättning. 

4. Göteborg vill att det framgår av stadgarna vad som gäller när en styrelse nekas 

ansvarsfrihet. 

Beslut: Styrelsen avstår att besluta om denna motion. 

5. Mariestad vill ha en förändring gällande bestämmelser angående hjälmar och HANS-

skydd.  



   
Beslut: Styrelsen låter ombuden ha egen uppfattning om motionen. 

 

§6 Distriktets ombudsförankring av föreningarnas uppfattning om att stödja ett extra 

förbundsmöte.  

Beslut: Styrelsen tillskriver distriktet med anledning av det extra förbundsmötet för att 

försäkra oss om att föreningarnas ställningstagande i sakfrågorna först inhämtas. 

  

§7 Övrigt som känns angeläget. 

Ekonomi: Bokslut är gjort och överlämnat till revisor. Ove Fellin har ansökt om 

Coronabidrag och fått bidraget på 3000 kr. 

 

Ragnar Glav: Insällda tävlingar i Vännes, Falun och Nybro. Finaltävling beslutad och 

körs i Enköping.  

Finaltävling 2022 klar i Uppland. 

Beslut: Styrelsen godkänner rapporterna 

 

§8 Nästa möte 

 Nästa möte kommer att ske när behov uppstår. 

 

§9 Avslutning 

 Ordförande Hans Avelin tackar styrelsen och förklarar mötet avslutat 

 

Vid protokollet  Bekräftas 

 

 Marita Bäckman Jakobsson  Hans Avelin 


