
Skillingaryds Motorklubb STYRELSEMÖTE 220124 
 
Plats: Teamsmöte 
 
Närvarande: Pia, Stefan, Karin, Frida, Anton och Lenne. 
 
§ 107 Mötet öppnades   
Ordförande hälsade alla välkomna 
 
§ 108 Dagordningen   
Dagordningen fastställdes. 
 
§ 109 Föregående protokoll  
Godkändes. 
 
§ 110 Ekonomi 
Ett mycket bra resultat för år 2021. Stefan ska ha en genomgång med revisorerna kommande 
vecka så att han kan redovisa 2021 års resultat på årsmötet.  
 
§ 111 Rally 
Frågan om vi är intresserade av att arrangera en SM deltävling 2023 eller 2024 diskuteras just 
nu i rallykommittén. Finns för och nackdelar med båda åren. Styrelsen meddelar 
rallykommittén om att styrelsen ställer sig positiva till att köra år 2023. 
Det måste till lite fler medlemmar i marknadsgruppen som sköter försäljning av annonser 
mm. Några namnförslag finns och de personerna kommer att kontaktas. 
 
 § 112 Folkrace/Föreberg  
På folkracekursen den 1 januari så var det 16 st deltagare, varav 9 st från Skillingaryds 
motorklubb. Kursen var mycket uppskattad 
När det gäller displayen till Föreberg så ska det komma in två offerter. 
Kräftfajten kommer att vara den som kommer att ingå i Smålands cupen. 
Vårfajten 26 mars kommer att genomföras så länge inte restriktionerna ändras. 
 
 
§ 113 50-årsjubileum 
Datum för när Motorsportens dag ska genomföras beror på när vi kan få tillgång till 
”spelvagnen”, Mats inväntar svar. 
 
§ 114 Årsmöte 
5 februari kl 17.00 är årsmötet och pga rådande restriktioner så kommer det att vara på teams. 
Bowling samt mat som skulle varit efter årsmötet flyttas fram till ett nytt datum i vår om 
möjlighet finns och då kommer även att prisutdelning för 2021 år resultat att ske. 
 
§ 115 Intressemässa Hjortsjöskolan 28/2 
Möjlighet att visa upp föreningen på en mässa på Hjortsjöskolan för informera ungdomar om 
vår verksamhet. Mässan kommer att vara på eftermiddagen. Stefan ska kolla med Mats om 
han kan följa med så kan de två representera Skillingaryds motorklubb. 
 
§ 116 Miljö  
 



 
§ 117 Utbildning/kurser 
Eventuellt genomföra en folkracekurs till i klubbens regi under våren. 
12-13 mars Funktionärsutbildning Folkrace 
19-20 mars Funktionärsutbildning rally 
 
 § 118 Post/e-post 
 
§ 119 Övriga frågor 
 
§ 120 Nästa möte  
7 mars 
11 april 
 
§ 121 Mötet avslutades  
Ordförande tackade för visat intresse.  
 


