
Skillingaryds Motorklubb STYRELSEMÖTE 220627 
 
Plats: Teams 
 
Närvarande: Pia, Stefan, Karin, Frida, Anton, Patrik, Samuel och Stefan. 
 
§ 47 Mötet öppnades   
Ordförande hälsade alla välkomna 
 
§ 48 Dagordningen   
Dagordningen fastställdes. 
 
§ 49 Föregående protokoll 
Skjuts upp till nästa möte. 
 
§ 50 Ekonomi 
Kommit lite fakturor från SM tävlingen 2021. Årets SM och nästa års SM kommer att ha egna 
konton som Stefan håller på och lägger upp. För övrigt har det inte skett så mycket. 
 
§ 51 Rally 
Värnamo räddningstjänst har hört av sig för att de vill lära sig mer om hur man gör med 
rallybilar vid olycka. Det finns en plan lagd för hösten när det ska ske. Övriga 
räddningstjänster i GGVV området bör också få samma möjlighet. 
Mats informerade en del om Skilling 5 och 50. 
Tips på försäljningsställen runt Hestra för programmens skull önskas. 
 
§ 52 Folkrace/Föreberg  
De mötena som har varit har det varit god uppslutning på och arbetsmötena fortsätter. Det är 
en ambitiös handlingsplan och det som ska prioriteras är banan. Pia informerade en del om 
vad som man kollar vad det skulle kosta att använda plåt till en del av det som förbättras för 
att man kanske ska slippa underhåll på det. 
Sara Mejving ska boka banbesiktning. 
 
§ 53 50-årsjubileum 
Hur mycket mäktar vi med? Beslutar att vi tar det i samband med årsmötet och försöker få till 
lite filmer, foton bl.a. Se över om vi kan hitta nån bra lokal så vi kan få till en riktigt trevlig 
fest. Eventuelt ha en trubadur. 
 
§ 54 Marknadsgrupp 
Kvarstår. Vi måste få in namnförslag till den gruppen. 
 
§ 55 Miljö  
Inget nytt 
 
§ 56 Utbildning/kurser 
 
 § 57 Post/e-post 
Inget nytt. Det som är mest akut är hemsidan men vi avvaktar till efter semestern. 
 
 



§ 58 Övriga frågor 
Samuel: Ska vi medverka vid mötet om framtiden för SM? Vi har några representanter från 
klubben som kommer att delta. 
Patrik: Fråga om inbjudan till grus SM tävlingen, vilka klasser ingår i SM? 
 
 
§ 59 Nästa möte  
15 augusti 
26 september 
 
 
§ 60 Mötet avslutades  
Ordförande tackade för visat intresse 


