
   
  

 

Styrelsemöte per telefon den 1 augusti 2021 i föreningen Rallyklassikerna.  

  

Närvarande  

Ove Fellin  

Ragnar Glav  

Lotta Strand  

Bengt Karlsson (valberedning)  

 

  

§1                   Fastställande av ärenden  
 Beslut: Styrelsen godkänner dagordningen. 

 

§2                   Mötesordförande, Protokollansvarig, Justering 
Beslut: Mötet utser Ove Fellin till ordförande för mötet, Ragnar Glav till 

protokollansvarig för dagens möte samt Ove Fellin och Lotta Strand till justerare.  

 

§3 Föregående protokoll 

Årsmötet 2020 ställdes in på grund av Covid-19 varför kommande årsmöte för 2021 

också innefattar verksamhetsåret 2020. Årsmötet kommer att hållas i Örebro 211002 

efter finaltävlingen i samband med prisutdelningen. 

 

§5 Rapport från valberedningen 

Bengt Karlsson rapporterar om arbetet med att finna lämpliga personer för arbetet i 

styrelse. Kandidater finns till samtliga valbara situationer. 

 

§6 Ekonomi 

Kassör Ove Fellin rapporterade att föreningens ekonomi ser bra ut. 72891:- finns i 

behållning och med kostnader för dekaler, utskick och avgifter till distrikt och förbund 

samt intäkter i form av föreningsbidrag är resultatet dags dato -2089:- 

 

Noteras skall att vi har över 300 registrerade medlemmar för vilka föreningen betalar 

avgift till förbundet men endast ca 150 av dessa är betalande medlemmar i föreningen 

Rallyklassikerna. Medlemsansvarig Lotta Strand får till uppgift att avregistera samtliga 

medlemmar som ej har betalt medlems avgift för 2019 eller 2020. 

 

§7 Tävlingskalender 

Den sammanslagna tävlingskalendern för 2020 och 2021 innehåller 6 st deltävlingar 

där 2 kördes vintern 2020 och de resterande 4 körs under hösten 2021. Inbjudningar 

ligger ute till de 3 första och väntas inom kort för finalen i Örebro. 

 

Kalender för 2022 innehåller som beslutat 7 tävlingar och är i princip klar. Inväntar 

bekräftelse från en klubb därefter läggs kalendern ut på hemsidan.  

 



   
§8 Årsmötet  

Årsmötet kommer att hållas i samband med finaltävlingen i Örebro 221002. På grund 

av samhällssituationen kommer ingen årsfest att arrangeras utan efter tävlingens 

avslutande hålls enbart årsmöte och prisutdelning på Scandic.  

Ove Fellin bokar mötesrum kl. 15-19 för detta på Scandic.  

Ragnar Glav kontaktar och ber Jårs Damberg hantera priserna som skall utdelas både 

till förare och kartläsare. 

 

§8 Inkomna ärenden 

 Ordförande orienterar styrelsen summariskt om innehållet. 

   

§9 Back och sprintcupen 

Mötet ådrar tillträdande styrelse att initiera en sprintcup i föreningens regi. För att 

förenkla i kommunikations med media och klubbar bör samlingsnamnet för den 

existerande cupen vara ”Klassiska Rallycupen” (oavsett bilklass) och för denna 

tillkommande ”Klassiska Sprintcupen”. 

 

§10 Övriga frågor 

 -  

§11 Mötets avslutande 

Ove Fellin förklarar mötet avslutat. 

 

 

 Vid protokollet  Bekräftas 

 

 Ragnar Glav   Ove Fellin och Lotta Strand 


