
 

Information från Smålands BF
Ansvarig utgivare: SmBF styrelse

April
2022

Kontaktpersoner
Styrelsen har fördelat ut kontaktpersoner i respektive sportgrenar.
Mats- Virituell bilsport E-Sport.
Ann-Marie- Drifting, Rallycross/Crosskart,Bilcross när det kommer med i SBF.
David- Dragracing, Racing.
Beatrice- Folkrace, Ungdomsgruppen.
Anneli- Enkel Bilsport, Radiostyrd Bilsport.
Anders- Bil-O, Rally,Regularity.
Kian- Karting.
Christer- Miljökommitté.
Historisk Bilsport-går in i rally/racing/karting Kontaktuppgifter finns på vår hemsida: 
www.sbf.se/forforeningar/Distrikt/smalandsbilsportforbund/

Bilsportmässan på Elmia
Mässan heter egentligen Bilsport Performance & Custom Motor Show och hölls efter två års uppehåll 
traditionsenligt under påskhelgen. Smålands Ungdomsgrupp drog det tunga lasset med att finnas på plats i SBFs 
monter alla dagarna och tala för Småland med besökarna.  Tack Wilma, Jasmine och Moa!  Vi återkommer med 
information från SM deltävlingen i Drifting som kördes där i Hulsfred MKs regi.

Inträde rally
Rallysäsongen är nu igång och en viss trend med färre startande kan skönjas. Detta gör att det än mer blir ett 
ekonomiskt vågspel att vara rallyarrangör. Rally är i högsta grad en publiksport men med en publik som kommer 
ganska billigt undan. Först ut bland de småländska klubbarna att på ett mer organiserats sätt ta inträde till 
specialsträckorna är Älmhult den 23 april men vi uppmanar klubbarna att ta efter deras exempel. Viktigt för 
sportens framtid att alla som älskar rally hjälps åt.

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

Karting DM 
Karting var en av få sportgrenar som lyckades köra en DM-serie 2021. Nu laddas för 2022. Ni som har ett hjärta i 
andra grenar uppmanas och uppmuntras att ta er till någon av dessa tävlingar för att få en inblick i kartingens 
spännande värld och se dess unga talanger.
Följande tävlingar ingår i DM för Småland:
7-8/5 Kalmar MK, SKCC 2 (Junior 125, Senior 125, OK Junior, OK, KZ2) OBS! 2 tävlingar
14-15/5 Jönköpings KC, Axamo Open (Micro, Mini, Junior 60, Junior 125, Senior 125, OK Junior, OK, KZ2)
28-29/5 Wäxjö MS/Lessebo MK, SKCC 3 (Micro, Mini, Junior 60) OBS! 2 tävlingar
13-14/8 Jönköpings KC, SKCC 5 (Micro, Mini, Junior 60, Junior 125, Senior 125, OK Junior, OK, KZ2)
Följ mästerskapet på Småland BFs hemsida och på Facebooksidan Smålands BF

Reseersättningar
Svenska Bilsportförbundet har tagit ett beslut om att höja milersättningen till 28,-/mil från den 1 maj 2022 till den 
31 december 2022, men det kan ändras om regeringen ändrar förutsättningen. Smålands Bilsportförbund kommer 
att följa deras beslut om 28,-/mil. Det innebär att 18,50 är skattefritt och det överskjutande (9,50) är skattepliktigt 
och ska hanteras som lön. Vilket innebär att föreningen måste registrera sig som arbetsgivare på Skatteverket.se och 
betala arbetsgivaravgift för de 9,50 kr (för närvarande 35%). Inrapporteringen måste göras varje månad även om 
man inte har betalat ut någon lön den månaden, men man behöver inte betala någon avgift när inte någon lön har 
betalats ut. 
Vi kommer att göra en lathund för hur ni ska gå till väga för att registrera er på Skatteverket.se. Frågor besvaras av 
Anneli Thylen på 070-534 32 01 eller på info@smalandsbf.se.

Ha en skön vår så ses vi i skogen och på tävlingsbanor runt om i distriktet.
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