
PROTOKOLL  4 / 2022
Vrigstad 2022-03-16

Närvarande Mats Bergman
Ann-Marie Nottemark
David Lindström
Anneli Thylen
Anders Johansson
Beatrice Ågren Karlsson
Kian Anderson
Christer Landén, adjungerad

§ 43 Mötets öppnande
§ 44 Godkännande av dagordning
§ 45 Föregående protokoll.
§ 46 Ekonomi.
§ 47 Information från SBF.

a) Rådsmötet, närvaro och anmälan.
b) Stadgeändringar inför rådsmötet.

i. Extra rådsmöte
ii. Valberedningens roll kap 4§2.

§ 48 Regionindelning.
§ 49 Bilsportmässan Elmia.
§ 50 Fördelning av kontaktpersoner för sportgrenar.
§ 51 Kontakter med klubbar.
§ 55 Utbildningar 2022.

a) Uppklassning och godkännande för olika positioner.
b) Återstartstöd.

§ 56 Årshjulet 2022.
§ 57 Rapporter från styrelsen.
§ 58 Skrivelser.
§ 59 Åtgärdslistan.
§ 60 Övriga frågor.

a) Policy namnbrickor och kläder.
b) Nominering valberedning
c) Fråga från Kalmar Mk om Bulletin 4 Gemensamma.
d) Särskild uppmärksamhet SM tävlingar (från Kalmar MK)

§ 61 Nästa möte.
§ 62 Mötet avslutas



§ 43 Mötets öppnande.
Mötesordförande Mats Bergman hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
Styrelsen går varvet runt och presenterar sig då Kian Anderson är ny i styrelsen, och hälsar 
honom välkommen.

§ 44 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

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

§ 46 Ekonomisk rapport.
Ekonomin gicks igenom.

§ 47 Information från SBF.
a) Rådsmötet, närvaro och anmälan.
b) Stadgeändringar inför rådsmötet.

i) Extra rådsmöte
ii) Valberedningens roll kap 4§2.

Mats informerar från månadsmötet med förbundsstyrelsen. 

a) Mats, Ann-Marie, David, Anneli och Christer åker upp på rådsmötet.

b) Smålands bf står bakom proportionen från SBF.

i. Skulle det bli aktuellt med ett extra rådsmöte, så ska klubbarna avgöra om 
man ska ha ett.

ii. Smålands Bf står bakom att valberedningen ska ha en roll.
§ 48 Regionindelning.
Gicks igenom, majoriteten av distrikten känner att man inte kan jobba med detta i nuläget.

§ 49 Bilsportmässan Elmia.
Smålands BF har fått möjligheten att få vara med i SBF:s monter på Elmia under påsken. 
Ungdomsgruppen jobbar på detta.

§ 50 Fördelning av kontaktpersoner för sportgrenar.
Styrelsen har fördelats ut kontaktpersoner till 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.

§ 51 Kontakter med klubbar.
Gicks igenom. Mats fördelar ut klubbarna till övriga i styrelsen.

§ 55 Utbildningar 2022.
a) Uppklassning och godkännande för olika positioner.
b) Återstartstöd.

Det har varit ett stort intresse för utbildnings helgerna i Vrigstad för folkrace och rally.



a. SGA för respektive sportgren gör en lista på deltagarna och vilken utbildning de har 
gått, en kopia ska skickas till Smålands BF kansli. Styrelsen tar del av dokument ”Hur
blir man racecontroller i folkrace?” och tycker det är ett bra sätt att på ett likvärdigt 
och rättvist sätt ges erfarenhet för uppgiften. Efter genomförda praktiska prov och 
folkracekommitténs beslut skickas kopia till kansliet. Bra att vi, jämfört med en del 
andra distrikt, har en plan för den utbildningen.

b. Vi har sökt mer återstartstöd då intresset var stort på att gå kurserna. Vi har blivit 
beviljade 39 000 kr till.

§ 56 Årshjulet 2022.
Gicks igenom.

§ 57 Rapporter från styrelsen.
Mats-Teams möte med distriktsrådet. Elmiamässan, 
Beatrice- Kontakt med Wilma i ungdomsgruppen. Elmiamässan.
Anders-Varit på en Bil-O tävling.

§ 58 Skrivelser.
Ann-Marie har blivit kontaktad av Michael Thomsen Virserum, angående SGA i Crosskart, 
Ann-Marie kontaktar valberedningen angående frågan.
Misstroendeförklaring Drifting. Vi har tagit del av skrivelsen.

§ 59 Åtgärdslistan.
Gicks igenom.

§ 60 Övriga frågor.
a) Policy namnbrickor och kläder.
b) Nominering valberedning
c) Fråga från Kalmar Mk om Bulletin 4 Gemensamma.
d) Särskild uppmärksamhet SM tävlingar (från Kalmar MK)
a) ID-brickor-Styrelsen, SGA, tekniker, valberedning, kommittéerna.

Piké- SGA, styrelsen, kommittéerna.
Jacka- Styrelse, SGA.
Skjorta- Styrelsen.
Ryggsäck-Styrelsen, SGA, kommittéerna.

b) Mats tar frågan vidare.

c) Det har kommit nya reglemente den 16/3 2022.

d) Kian från Smålands BF planerat att åka till dem. Han tar kontakt med 
tävlingsledningen.

Kian tog upp frågan angående att man ser en trend på att det är svårt för klubbarna att få 
funktionärer att ställa upp på tävlingar, han la fram ett förslag, som vi funderar vidare på.

Christer rapporterar från Miljö. Mats tar uppdraget att skriva till vår kontaktperson i FS om att 
budget saknas för säkerhets- och miljökommittén.

David och Kian meddelat att ett möte om buller från Anderstorpsbanan skall hållas. David 
bevakar och kontaktar FS

Möte beslutar godkänna Ted Rinthalas ansökan om uppklassning licensklass A

§ 61 Nästa möte.
 Stockholm den 8/4 2022. Kommande möten 2022 är inlagda i årshjulet.



§ 62 Mötet avslutas
Mats Bergman tackar för mötet och avslutar det.

Vid protokollet Justeras

Ann-Marie Nottemark Mats Bergman


