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§ 1 Mötets öppnande.
Mötesordförande Mats Bergman hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående protokoll.
Föregående mötesprotokoll godkändes och skrevs under.

§ 4 Ekonomisk rapport.
Ekonomin gicks igenom, vi avslutar 2021 med en god ekonomi. 



§ 5 Årsmöte.
Det beslutades att årsmötet kommer att ske digitalt då restriktionerna som är nu gör att vi 
inte kan samlas och ha årsmötet fysiskt i Vrigstad. Christer Landén skickar ut nya 
inbjudningar till alla berörda. Styrelsen och delar av valberedningen kommer vara samlad i 
Vrigstad under mötet. Christer Landén informerade att det är ett antal klubbar som inte 
betalat in årsavgiften för 2021 i tid och därmed förlorar sin rösträtt på årsmötet.

§ 6 Information från SBF.
Det informerades från mötet med förbundsstyrelsen den 12/1–2022. Bilsportsgalan är 
framflyttad pga. restriktionerna till mitten, slutet på mars. De som har köpt biljetter kan välja 
att ha kvar dom eller så kan man lösa in dom och få pengarna tillbaka, mer information 
kommer framöver.
Det beslutades att det ska var ett Teams möte den 23/1–2022 kl.14,00, där man går igenom 
propositionen angående stadgeändringar inför förbundsmötet.
Det kom fram att man saknar utbildningsmaterial för banbesiktarna framför allt inom 
arenasporterna. Man bestämde även att förlänga regionindelningens redovisning till 28/2–
2022

§ 7 Regionindelning.
Gicks igenom, man tittade på materialet som vi har fått av SBF. Mats Bergman sätter ihop 
vad vi kom fram till för stunden.

§ 8 Utbildningar 2022.
Utbildning planeras inom folkrace att hållas vecka 10, och rally vecka 11 på Vrigstad 
värdshus. Vi hoppas på att vi kan hålla vår plan med utbildningarna, men de kan bli 
framflyttade pga. restriktioner som gör att vi inte kan träffas, Beatrice Ågren Karlsson kollar 
med teknikern hur han jobbar om det skulle bli framflyttat, då vi inte vill ha detta digitalt. Vi 
avvaktar till årsmötet för att se hur situationen är då.
Mats Bergman, Christer Landén och Beatrice Ågren Karlsson har haft teamsmöte med SISU 
angående bidrag därifrån.
Vi har fått återstartsstöd för utbildning, vilket innebär att kostnaden för klubbarna kommer att 
bli lägre för dom som går kursen 2022.

§ 9 Arbetsfördelning 2022.
Gicks igenom.
Mats Bergman tittar närmare på alternativ till Dropbox.  Anneli Thylen har tagit över 
ekonomin efter att revisorerna har gjort sitt. Ann-Marie Nottemark gör postlistan fr.o.m. 
februari. Från den 1/1–2022 har SmBF ny mejl, telefonnr och postadress. 
Smålands bilsportförbund
C/O Nottemark
Villavägen 6
561 62 Tenhult
0735–256902
info@smalandsbf.se
Christer Landén kommer att ta hand om miljön under 2022, då den under året skall in i Lots. 
Ingen anledning att sätta in någon annan på den uppgiften i nuläget.

§ 10 Rapport från styrelsen.
Beatrice Ågren Karlsson - Teamsmöte med SISU, teamsmöte förbundsstyrelsen.
Anneli Thylen - Kansli, teamsmöte förbundsstyrelsen.
Ann-Marie Nottemark -Kansli, teamsmöte förbundsstyrelsen.
Christer Landén - Teamsmöte med SISU, kansli, teamsmöte förbundsstyrelsen.
Mats Bergman -Teamsmöte med SISU.
David Lindström-Teamsmöte med förbundsstyrelsen.



§ 11 Skrivelser.
Protokoll som man kan gå in på SBF:s hemsida och läsa.
DM regler från rallykommittén 2022. Godkändes med förbehåll för prispengar. Mats kontaktar
SGA Rally

§ 12 Åtgärdslistan.
Gick igenom.

§ 13 Övriga frågor.
Ann-Marie Nottemark tar kontakt med Susanne Kottulinsky Åhlin, som är Smålands 
kontaktperson i förbundstyrelen ang. frågan på Bilcrossen, då vi får frågor om hur långt man 
har kommit med denna sportgren i SBF:s regi, .

§ 14 Nästa möte.
Lördagen den 12/2 kl. 11,00 Vrigstad värdshus

§ 15 Mötets avslutande.
Mats Bergman tackar för mötet och avslutar det.
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