
Skillingaryds Motorklubb STYRELSEMÖTE 221107 
 
Plats: Klubblokalen Skillingaryd 
 
Närvarande: Stefan, Karin, Frida, Henrik, Lenne, Samuel, Patrik och Anton.  
 
§ 123 Mötet öppnades   
Ordförande hälsade alla välkomna 
 
§ 124 Dagordningen   
Dagordningen fastställdes. 
 
§ 125 Föregående protokoll 
Godkändes 
 
§ 126 Valberedning 
 
§ 127 Ekonomi 
Genomgång av 2022 års resultat 
 
§ 128 Rally 
Arbetet med 2023 års SM-tävling fortsätter. 
Preliminärt datum för Skilling 50 om det ska köras blir 11/11. 
 
§ 129 Folkrace/Rallycross/Föreberg  
Anton har varit på kalendermöte söndag 15 jan där det diskuterades följande: 
Förslag kom fram att man skulle hjälpa varandra på liknande vis som rally gör. 
Utbildningstillfälle den 5 mars i Vimmerby för resultatprogrammet.  
Anmälan online har inte längre ensamrätt att sköta inbjudan/anmälan mm till tävlingar. 
Folkraceutskottet har avgått från SBF from 9 jan med omedelbar verkan. 
 
Vi kommer att arrangera Smålandscup 25 mars på Föreberg vår andra tävling är planerad till 
23 september 
 
§ 130 Marknadsgrupp 
Namnförslag finns nu och de kommer att tillfrågas. Styrelsen ber valberedningen kontakta de 
som är tilltänkta. Frida pratar valberedningen. 
 
§ 131 Årsmöte 
Det har kommit in nomineringar till Husses och Klubbens hederspriser. 
 
§ 132 Miljö 
Kvarstår 
 
§ 133 Utbildning/kurser 
Funktionärsutbildningar 18-19 mars  
Utbildning raceoffice i Vimmerby 5 mars 
 
 § 134 Post/e-post 
Finns en ny hemsida wwws.smk.se 



 
§ 135 Övriga frågor 
Anton: Hur ska vi göra med höstdatumet när det gäller folkracen? Ta upp på nästa möte. 
Stefan: Är vi fortfarande intresserade av att vara med i ungdomsprojektet i Gnosjö kommun? 
Styrelsen beslutar att gå vidare i projektet. 
Patrik: Hur ska vi göra vår klubb mer attraktiv? Hur bevarar vi det vi gör bra och hur kan vi 
få in fler bra saker. Ta med en punkt på dagordningen om utveckling? Aktivt arbete med att 
definiera vad som är bra. 
 
§ 136 Nästa möte  
20 febr 
3 april 
 
§ 137 Mötet avslutades  
Ordförande tackade för visat intresse 

 

 

 


