
Beskrivning av det som hänt i SBF sedan den 9 december 2020. 

Den är gjord av mig, Mats Bergman, tf ordförande i Småland och sammankallande i 

Distriktsordförandegruppen DOG. Om ni, när ni läser denna, tycker att den skiljer sig från det som 

beskrivs i andra forum så är ni välkomna att höra av er till mig för frågor och funderingar.

Till DOG framfördes den 9 december av ordförande Magnus Berthling en önskan att få möta oss för 

att berätta om arbetsklimatet i styrelsen. Magnus beskrev då flera omröstningar då styrelsen inte 

varit enig och hans linje förlorat. Då denna första information blev ensidigt hans version beslöt 

gruppen att träffa alla i styrelsen för att få en bredare bild. Jag och Kenneth Ax, Västra BF, fick 

uppdraget att kalla övriga i styrelsen samt att ha kontakt med valberedningen.

Strax innan jul träffade vi de andra i styrelsen. Alla fick samma frågor och det växte fram en bild där 

styrelsen i stort varit enig. Det vara bara EN fråga som delade styrelsen och det var Svenska rallyt där 

majoriteten av styrelsen inte var beredda att betala ut mer pengar. Därutöver framkom brister i 

ledarskapet samt dålig stämning på mötena. Ordförande fick också kritik för att han inte stöttat de 

två ur den gamla styrelsen som han bett stanna kvar. Han har också använt sin position för att 

påverka utskott och enskilda ledamöter.

Med en sammanställning av dessa samtal blev vi kallade till ett möte med valberedning och hela 

styrelsen den 3 januari. Mycket handlade om Svenska rallyt men slutligen enades sex ledamöter om 

att de var beredda att fortsätta. Magnus Berthling ville tänka på saken och gav dagen efter beskedet 

till valberedningen att han lämnar med omedelbar verkan. Detta gjorde han helt utan uppmaning 

eller påverkan. Vi trodde vi kunde få en styrelse som lovat fungera fram till ordinarie rådsmöte men 

det lyckades inte genom Magnus besked.

Den 5 januari meddelar Magnus även DOG och andra sitt beslut. Alla övriga i styrelsen stannar kvar 

och har konstituerande möte senare på kvällen då Roger Engström utses till ordförande fram till 

rådsmöte i april. 

Den 7 januari hade vi ett möte med förbundsstyrelsen, valberedning och distriktsordförande 

gruppen. Roger som är utsedd till tillfällig ordförande ledde mötet och tog bland annat upp de 

skriverier som bedrivs i sociala media och hur det påverkar såväl Svensk Bilsport som enskilda 

människor. Mötet avslutades med att Roger visade upp den begäran om ett extra rådsmöte som 

skickats in av Göteborgs BF med sammanlagt 16 rådsdelegaters namn på (det krävs 14 för att det 

skall kunna kallas till ett extra möte)

Punkterna på detta extra möte är:

- 1. Fråga om omedelbart entledigande av Per-Gunnar Andersson, Urban Wahlberg, Karin 

Leandersson och Roger Engström på grund av bristande förtroende



- 2. Om en eller flera ledamöter omedelbart entledigas enligt ovan, fråga om fyllnadsval av ledamöter

för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte.

- 3. Val av Ordförande för tiden fram till nästa årsmöte

Enligt Peter Kurtén, Göteborg är målet att Magnus Berthling skall gå in som ordförande igen.

Smålands BF:s styrelses reflektion är att detta är mycket beklagligt och sorgligt. Vi står inte bakom 

uppmaningen till detta extra rådsmöte och inte heller delar av de beslutstexter det grundas på. Att 

ha ett extra rådsmöte bara någon eller några månader innan det ordinarie är slöseri med mänskliga 

och ekonomiska resurser och medför risken att valberedning inte ges möjlighet att utföra sitt arbete 

så grundligt och genomtänkt som denna situation verkligen kräver.

Söndagen den 9 januari tog styrelsen beslutet att Smålands BF lämnar Distriktsordförandegruppen 

när vårt åtagande som sammankallande är slut vid rådsmötet i april. Det händer allt för ofta att mail 

och arbetsdokument hamnar hos utomstående eller i det offentliga rummet. Ibland med 

personangrepp och misstänkliggörande som resultat. Vi upplever att detta gör att den legitimitet vi 

skulle kunna ha som grupp inte längre existerar.

Vad det blir av allt detta vet vi inte än. Styrelsen i Smålands BF är förstås beredd att ta de beslut som 

krävs av oss och tar inför det tacksamt emot synpunkter från er alla.

Vi återkommer med information efter hand och, som sagt, tveka inte att höra av er om ni blir frågvisa

när ni läser detta!!
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