
PROTOKOLL  5 / 2022
Vrigstad 2022-04-13

Närvarande Mats Bergman
Ann-Marie Nottemark
Anneli Thylen
Anders Johansson
Beatrice Ågren Karlsson
Kian Anderson

Frånvarande David Lindström
Christer Landén

§ 63 Mötets öppnande
§ 64 Godkännande av dagordning
§ 65 Föregående protokoll.
§ 66 Ekonomi.
§ 67 Information från SBF.

a) Distriktsinformation.
i) Frågor till nästa information.

b) Rådsmötet.
ii) Stadgeförslag.

§ 68 Bilsportmässan Elmia.
§ 69 Kontakter med klubbar.

a) Fördelning av klubbar.
b) Vad vill vi med den kontakten. Uppdrag till nästa möte.

§ 70 Utbildningar 2022–23
a) Har vi rätt arbetssätt?

§ 71 Tillståndshantering.
a) Digital/analog.

§ 72 Hemsidan.
a) Överföring till ny version.

§ 73 Rapporter från styrelsen.
§ 74 Skrivelser.
§ 75 Åtgärdslistan.

a)  Överlämning
§ 76 Övriga frågor.

a) Skrivelse från JKC
b) DM regler Karting.
c) Milersättning.
d) Uppklassning.

§ 77 Nästa möte.



a) Kolla av årshjulet.
§ 78 Mötet avslutas

§ 63 Mötets öppnande.
Mötesordförande Mats Bergman hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
Vi ha ett möte utan vår mentor Christer Landén, för att se hur långt vi har kommit i 
övergången och hur själv gående vi har blivit.

§ 64 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 65 Föregående protokoll.
Föregående mötesprotokoll godkändes men är inte underskrivet då mötet var digitalt.

§ 66 Ekonomisk rapport.
Ekonomin gicks igenom. Aktierna från SSR AB har återbetalats. Bidrag från SISU har 
kommit in.

§ 67 Information från SBF.
Mats informerar från månadsmötet med förbundsstyrelsen.

i) Frågor till nästa information.
FB vill att man skickar in frågor till månadsmötet, Ann-Marie skickar in fråga angående G 8,0

b) Rådsmötet.
i) Stadgeförslag.

i) Stadgeförslaget som förbundsstyrelsen hade lag fram genom proportion till rådsmötet, 
röstades ner för återremittering till styrelsen, förbundsstyrelsen ska titta igenom det som inte 
godkändes, och lägga fram i god tid innan nästa rådsmöte 2023.

§ 68 Bilsportmässan Elmia.
Allt är klart, det kommer att vara två åt gången i montern.

§ 69 Kontakter med klubbar.
a) Fördelning av klubbar.
b) Vad vill vi med den kontakten. Uppdrag till nästa möte.

a) Vi har fördelat alla klubbar i Småland i styrelsen.
b) Anders och Kian får i uppdrag till nästa styrelsemöte, att fundera på hur vi ska gå vidare   
med detta.

§ 70 Utbildningar 2022–23.
a) Har vi rätt arbetssätt?

Hur ska utbildningarna se ut? ska vi ha mer samlade kurser för att medlemmarna ska ha 
lättare att se när det finns kurser. Ska det tex finnas en utbildningsplan?
Det framkom att förr hade man lister på olika utbildningar i sportgrenarna, är det något man 
ska ha igen?
Beatrice och Anneli tittar vidare på det.

§ 71 Tillståndshantering.
a) Digital/analog.



Frågan har kommit hur vi ska hantera tillstånden, om man tex ska mejla alla papper till 
klubben som ska arrangera en tävling, som sen skriver ut alla papper, om man tex kan lägga
med en skrivelse där man kan hitta diverse papper, som man använder väldigt sällan, på 
nätet. Kan man komma på en bra lösning, så värnar vi även för miljön, om man inte behöver 
använda så mycket papper och kuvert
Ann-Marie tar reda på hur andra distrikt hanterar tillstånd.

§ 72 Hemsidan.
a) Överföring till ny version.

Gicks igenom.

§ 73 Rapporter från styrelsen.
Mats-Förbundsmöte
Kian-Domstolsförhandlingar, angående Anderstorpsbanan.
Anders-SISU årsmöte, Rallykommitté möte.
Ann-Marie-Förbundsmöte.
Anneli-Förbundsmöte.

§ 74 Skrivelser.
Protokoll som man kan gå in på SBF:s hemsida och läsa.

Fråga från Torbjörn Johansson, angående avtackning, Ann-Marie informerar Torbjörn.

Ny SGA i Crosskart-Det beslutades att låta Michael Thomsen Virserum går in som 
adjungerad under året för att sen gå in som ordinarie när dom nya SGA:na väljs i oktober. 
Ann-Marie informerar Michael.

Kompensationsstöd dec2021-feb2022 Det beslutades att vi inte ska söka något, då vi anser 
att vi inte har haft så mycket aktiviteter.

Skrivelse från SGA Torgny Nilsson och JKC om fria starter i DM, där man vill att Smålands 
BF ska gå in och betala en del. Mats svarar Torgny Nilsson.

DM regler Karting-Gicks igenom och godkändes.

§ 75 Åtgärdslistan.
a) Överlämning.

Gick igenom, vi känner att vi börjar få kläm på uppdragen som är uppdelade i styrelsen.
Anneli-Kassör/tillstånd.
Ann-Marie-Kansli.
Beatrice-Utbildning.

§ 76 Övriga frågor.
a) Milersättning
b) Uppklassning

Frågan har kommit upp angående milersättning, när drivmedelspriserna har stigit på senare 
tid. Vi fick information på rådsmötet den 10/4 att from den 1maj fram till december 2022, med
undantag om priserna skulle ändras, så ska milersättningen vara 28 kr. Detta medför mera 
arbete för klubbar mm, som betalar ut milersättning då detta ska beskattas som lön. Varje 
klubb måste registrera sig som arbetsgivare hos Skatteverket. Känner man sig osäker så kan
man kontakta vår kassör i Småland Anneli Thylen. 070-5343201. Anneli förbereder skrivning 
för månadsbrev.

b) Uppklassning av Malin Gustavsson Skillingaryd godkändes.



Det beslutades på ett extra teams möte den 5/4–2022, att köpa in tre datorer, till Anneli, Ann-
Marie och Beatrice och en skrivare till Anneli. Anneli inhandlar datorerna och skrivare.

Det bestämdes att vi kommer att ha mejl/telefon kontakt med Christer framöver när vi 
behöver support av honom, vi behöver komma in i rutinerna inför nästa år. 

§ 77 Nästa möte.
a) Koll av årshjulet.

Gicks igenom, där vi ändrade några datum.

Onsdagen den 18/5 Teams kl 19,00

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

Vid protokollet Justeras

Ann-Marie Nottemark Mats Bergman


