
Skillingaryds Motorklubb STYRELSEMÖTE 220926 
 
Plats: Klubblokalen, Skillingaryd 
 
Närvarande: Pia Thulin, Stefan Stigemyr, Anton Geijersson, Henrik Söderkvist, Samuel 
Toftgård och Patrik Tallåker 
 
§ 76 Mötet öppnades   
Ordförande hälsade alla välkomna. I samband med detta valdes Pia Thulin att även skriva 
protokoll. 
 
§ 77 Dagordningen   
Dagordningen fastställdes. 
 
§ 78 Föregående protokoll 
Godkändes 
 
§ 79 Ekonomi 
Ekonomin är fortsatt god.  
 
§ 80 SBF Workshop 
SBF håller workshop vid tre tillfällen ang. framtid, stragi, vison och mål. Ett tillfälle är i 
Jönköping 30/10 och det vore bra om många från klubben deltar, aktiva och funktionärer. Pia 
lägger ut på FB, man anmäler sig själv men mailar henne så vi kan samåka. 
 
§ 81 Rally 
Planering inför SM tävlingen 2023 är igång.  
Utbildning med räddningstjänsten, Värnamo, är slutförd. Stefan och Patrik har delat på dessa 
tillfällen. Det har varit mycket uppskattat och vi har fått med oss en del; 

1. Hur ser man vilket bränsle som används? Tidigare har det funnits dekaler. Vi tar 
frågan vidare i ledet, är det något man kan införa i reglerna eller på annat sätt? 

2. Om en bur måste klippas upp, kan den vara märkt med ex. orange färg, där det är 
lämpligast att klippa? Även denna frågan tar vi vidare i ledet. 

3. Vid användning av vissa mediciner och hjälpmedel, t.ex. blodförtunnande och 
pacemaker; Vore bra att detta syns tydligt. Ett exempel var att SMC har visitkort inuti 
hjälmen där medicinsk fakta finns med. Även denna frågan tar vi vidare i ledet. 
Pia ansvarar för att dessa frågor kommer upp i olika organ i SBF. 

SM-konferens inför kommande säsong är i Linköping 22-23/10. Mötet beslutar att Pia Thulin, 
Karin Nyberg och Leif Samuelsson representerar klubben på detta. De har även befogenhet att 
skriva på ev. avtal med SBF och SRM. 
Mötet beslutar att se över möjligheten att finnas med på vårmarknaden i Skillingaryd 2023. 

 
§ 82 Folkrace/Föreberg  
Det har gjorts ett mycket gediget arbete med att ställa iordning banan och förbättra även ytor 
omkring. Endast små justeringar fick göras efter gjord banbesiktning i år. Ny banlicens är 
erhållen som är giltig 2022-2025. 
Tyvärr fick vi ställa in Kräftfajten p.g.a. för få anmälda. Även att denna ingick i 
Smålandscupen verkar det som att vi fick konkurrens av närliggande andra tävlingar. Både 
vad det gäller tävlingar helgen innan och efter men även från liknande sport i närområdet som 
arrangerades samma helg.  



KM planeras att köras 23/10. Anton håller i detta. Diskuterades att göra om KM folkrace med 
ett poängsystem, liknande rally, för att utse klubbmästare. Styrelsen tyckte detta lät bra och 
Anton fick uppdraget att titta mer på detta. Vi kommer att köra en tillställning ute i Föreberg 
ändå.  
Nästa möte; se över miljöpolicy samt bullermätning. 
 
§ 83 Marknadsgrupp 
Kvarstår. 
 
§ 84 Valberedning 
Valberedningen kallas till nästa möte, Pia har haft en första kontakt med dem. Vi behöver 
ansvariga för serveringen. Patrik och hans gäng tar Vårfajten så länge. 
 
§ 85 Miljö 
Se över vår Miljöpolicy, dags att uppdatera? 
 
§ 86 Utbildning/kurser 
Det har hållts förar- och kartläsarkurs i distriktete. Glädjande hade vi två klubbmedlemmar 
som gick kurs för kartläsarlicens. 
 
 § 87 Post/e-post 
Ang. ny hemsida vid årsskiftet så har Erik Bergman tackat ja till att göra grunden till detta, så 
vi får igång en ny. Vi behöver fortfarande någon som sedan ansvarar för att den hålls aktuell 
och levande. 
 
§ 88 Övriga frågor 
Stefan; Informerar om att vi har ordnat ytterligare ett swishnummer, så nu har vi två st. Detta 
för att kunna hålla isär olika konton vid tävlingar. 
Pia: Mats Bergman håller kontakten med ungdomarna vi har haft hjälp med på ett par 
tävlingar. De är mycket intresserade av att hitta på något. Projektet med motorburen ungdom i 
Gnosjö har även fått en lokal och verkar komma igång. Förslag om en träff med dem där vi 
kollar film och fikar/äter. Ev. kanske vi kan visa någon bil. Kollar av vad vi kan göra mer i 
framtiden, typ Drivers Open eller liknande. 
 
§ 89 Nästa möte  
7 november 
12/12, Stefan kollar ang. lite julmat 
 
§ 90 Mötet avslutades  
Ordförande tackade för visat intresse 


