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Här kommer lite info till alla medlemmar om vad som händer i distriktet och i övriga Sverige. 

Från och med början av 2022 kommer distriktsstyrelsens administrativa uppgifter fördelas på fler i styrelsen. Vi 
kommer också så långt det är möjligt att organisera så att det finns backup på alla positioner så att vi kan bibehålla 
vår goda service.

Uppgift Ansvarig Back up
Tävlingstillstånd / kassör Anneli Thylén Westberg Ann-Marie Nottemark
Kansli / sekreterare Ann-Marie Nottemark Anneli Thylén Westberg
Utbildning Beatrice Ågren Karlsson Anders Johansson
Miljö Christer Landén

Kontaktuppgifter till dessa och övriga i styrelsen hittar ni på vår hemsida

Rally
Även rallykommittén har omvandlat årets första möte från ett verkligt möte till ett digitalt. De samlade alla 
distriktets domare och tekniska kontrollanter för fördelning av 2022 års uppdrag. Mer än tjugo tävlingar planeras i 
distriktet. 2022 års DM regler presenterades också och kommer inom kort att publiceras på hemsidan. Liksom 
tidigare år blir det en gemensam serie med Södra distriktet,

Återstartsstöd
Svensk Bilsport har liksom övriga specialdistriktsförbund fått ta del av pengar från Riksidrottsförbundet för att 
stimulera återstarten av Idrottssverige.

Vi påminner om möjligheten att söka återstartsstöd. Om ni kommer på en idé för omstart på klubbnivå så tar ni 
kontakt med styrelsen eller SGA för sportgrenarna så hjälps vi åt.

Klubbarna skall söka genom Idrott-on-line och distrikt söker direkt från SBF.

Årsmöte den 12 februari 2022 blir digitalt.
Än en gång slår pandemin undan benen för de planer styrelsen hade för årsmöte och festligheter. Vi tvingas även 
detta år att ta beslutet att genomföra det digitalt. All information om hur det skall gå till kommer att skickas till 
klubbarna i god tid innan mötet. Innebär också att de avtackningar och prisutdelningar som planerats får skjutas upp 
och om det är rimligt genomföras i februari 2023

Smålands Bilsportförbund Telefon 073- 525 69 02 Bankgiro 229-1235
c/o Nottemark Villavägen 6 Swish 123 263 19 35
561 62 TENHULT www.smalands-bilsport.nu E-mail: info@smalandsbf.se

Folkrace
Folkracekommittén har genomfört en digital säsongsupptakt och samlat alla arrangörer i folkrace. De gick igenom 
nya regler, tävlingskalender för 2022 och beslutade att försöka köra en Smålandscup i år. I mötet deltog också 
distriktets domare, racecontrollers och vagnboksutfärdare.

Nu inväntas bara att restriktioner upphör och att kursen i mars kan genomföras.

Regionsindelning
Minnesgoda läsare känner nog igen att fråga om en förändrad regions- och distriktsindelning varit upp några gånger 
genom åren. Vid senaste förbundsmötet gavs styrelsen och distrikten uppgiften att jobba igenom frågan en gång till. 
Småland diskuterar detta i en grupp tillsammans med Gotland och Södermanland/Västmanland. Ett material har 
skickats ut och vi har fram till sista februari på oss att svara.


