
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL  6 / 2022 
Teams möte 2022-05-16 
 
Närvarande  Mats Bergman 

Ann-Marie Nottemark 
Anneli Thylen 
Anders Johansson 
Kian Anderson 
David Lindström 
 
 

Inbjudna 
SGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miljö 
 
 
Frånvarande 

Leena Tidman 
Tom Nilsson 
Torsten Cordes 
Torgny Nilsson 
Pär Hydén 
Gunnar Gustavsson 
Oscar Almqvist 
Michael Thomsen 
Richard Franzén 
Frankie Larsen 
Christer Landén 
 
 
Beatrice Ågren Karlsson 
Magnus Robertsson 
Josef Zetterberg 
Rikard Andersson 

 

§ 77 Mötets öppnande 
§ 78 Godkännande av dagordning 
§ 79 Föregående protokoll. 
§ 80 Ekonomi. 
§ 81 Information från SBF. 

a) Distriktsinformation. 
i) Frågor till nästa information. 

b) Avhopp från förbundsstyrelsen. 
§ 82 Genomgång med SGA, antingen närvarande eller genom information från 
kontaktpersoner. Läget? Uppstart 2022? Resten av året. 
§ 83 Kontakter med klubbar. 

a) Vad vill vi med den klubb kontakten? 
§ 84 Utbildningar 2022–23 

a) Arbetsplan. 
§ 85 Tillståndshantering. 

a) Digital/analog. 
§ 86 Hemsidan. 

a) Överföring till ny version, kontaktperson från Småland. 
§ 87 Rapporter från styrelsen. 
§ 88 Skrivelser. 
§ 89 Åtgärdslistan. 



a)  Överlämning 
§ 90 Övriga frågor. 
§ 91 Nästa möte. 
§ 92 Mötet avslutas 
 
 
§ 77 Mötets öppnande. 
Mötesordförande Mats Bergman hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 
 
§ 78 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 79 Föregående protokoll. 
Föregående mötesprotokoll godkändes men är inte underskrivet då mötet var digitalt. 
 
§ 80 Ekonomisk rapport. 
Ekonomin gicks igenom.  
 
§ 81 Information från SBF. 
Mats informerar från månadsmötet med förbundsstyrelsen. Bland annat att hemsidan 
genom idrott online kommer att stängas ner i december i år, och man tittar på ett 
annat alternativ.  
 
Stora Enso som är en stor skogsägare framför allt i Värmland, där man inte vill tillåta 
några rallytävlingar på sina vägar, vilket kan ställa till det för klubbar när man ska 
arrangera en tävling. 
 
Återstartstödet, det finns pengar kvar som klubbarna kan söka. Vill man ha hjälp så 
kan man kontakta Mats Bergman. 
 
Det finns en central plattform för utbildning, men det är inte fyllt med något material, 
som man hoppas ska komma igång snart. 
 

a) frågor till nästa information. 
FB vill att man skickar in frågor till månadsmötet. 
 

b) Avhopp från förbundsstyrelsen. 
Lars Stugemo har valt att lämna sitt uppdrag från förbundsstyrelsen. 
 
§ 82 Genomgång med SGA, antingen närvarande eller genom information från 
kontaktpersoner. Läget? Uppstart 2022? Resten av året? 
 
Bil-O-Torsten Cordes. Det är lugnt på Bil-O, man märker att startfälten är mycket 
mindre i år, och det skulle behövas mer utbildning och kontakt med fler klubbar. 
 
Crosskart-Michael Thomsen. Som ny SGA i Småland så är det mycket man ska sätta 
sig in i, men har börjat att komma i gång. 
Har börjat tittar på att få till en uppvisning på någon tävling för att visa upp crosskart. 



Har även börjat titta på om man skulle kunna arrangera ett ungdomsläger, men man 
måste hitta en bana till det.  
Det är ett bra samarbete med Södra och Västra distriktet. 
 
Folkrace-Leena Tidman. Folkracen är på gång med bra startfält på tävlingarna, man 
märker dock att juniorerna har minskat på tävlingarna. 
Det märks som i alla sportgrenarna att det är svårt att hitta funktionärer till 
tävlingarna. 
Leena tog upp att hon vill att alla som har ett uppdrag på en tävling ska ID-brickor, vi 
tog ett beslut på detta i protokoll nr4, men vi tar med oss det för en diskussion. 
 
Karting-Torgny Nilsson. Det rullar på bra, med rätt så stora startfält på tävlingarna, 
och bra genomförda tävlingar. 
 
Racing-Pär Hydén. Det har varit träning med ett stort deltagande, Sen har det varit 
både bilträffar och tävling, så det händer en del på Anderstorpsbanan, dock blev 
förarkursen inställd på grund av för få anmälda. 
 
Rally-Oscar Almqvist. Det har körts några DM tävlingar och några mindre tävlingar. 
Man märker att det har blivit färre startande, men ser ändå lovande på det då det är 
många nybörjare som har gått kurser. 
Man har diskuterat med Södra om ett samarbete inför nästa år. 
 
Rallycross-Tom Nilsson. Det har varit få anmälda till tävlingar som har varit, men 
Götalandscupen har kommit i gång vilket vi ser positivt på.  
Ett problem man har, är att få fram godkända däck att köra på, då beslutet om vilka 
däck som gäller för i år kom väldigt sent för säsongen. 
Man ser positivt på det nya utskottet, där man har haft några SGA möten. 
 
Virtuell-Richard Franzén. Han har kört ett mästerskap förra året som slutade nu i 
Mars, där man var runt 60–65 förare. 
Han har ett bra samarbete med södra. Nu håller man på att köra SM. 
Han har funderingar på att plocka in Folkracen eller rallycross i SM delen, då dom är 
populära sporter. 
 
Miljö- Frankie Larsen/Christer Landén. Centralt har man fått FIA pengar för biologisk 
mångfald, där man ska kolla tre banor i Sverige, under ett halvår, Varberg, Höljes och 
Sundsvall bland annat ska man sätta ut insektfällor och tar kontakt med klubben hur 
deras påverkan på miljön är. Sen ska det sammanställas i höst.  
Kansliet har blivit certifierade enligt FIA så dom är trestjärniga.  
Man ska försöka ha ett kvartals brev som går ut om miljön. 
Håller på att titta på utbildningar som finns, men man behöver titta igenom det lite 
mer. Han har även fått in miljömattan i reglementet, sen hoppas man på att det ska 
bli någon utbildning i Småland Christer Landén tittar vidare på det.  
Certifieringen i Småland är god. 
 
Ungdomsgruppen-Wilma Daag Gustavsson. Mats har fått information från Wilma, där 
ungdomsgruppen var på Elmia under påsken, samt att man var på bilsportsgalan 
tillsammans med dom andra ungdomsgrupperna. Planerar även för en ny träff till 
hösten med ett samarbete med Södra och Västra. 



 
Radiostyrd-Gunnar Gustavsson. Tyvärr så hade vi problem med tekniken så vi kunde 
inte höra Gunnar, men vi hoppas det går bra för honom med sportgrenen. 
 
Anneli uppmanar alla som beställer något att man måste märka med referens, samt 
att man skriver rätt adress.  
  
Anneli Thylén 
Edstorp 3 
541 97 Vetlanda 
 
Mats uppmanar alla att komma med information till månadbrevet, som kan vara bra 
att få ut till alla. 
 
§ 83 Kontakter med klubbar. 
       a) Vad vill vi med den kontakten.  
Gicks igenom och vi tittar vidare på det. 
 
 
§ 84 Utbildningar 2022–23. 

a) Arbetsplan 
Bordläggs, då Beatrice inte var med i dag. 
 

 
§ 85 Tillståndshantering. 

a) Digital/analog. 
Anneli gör ett förslag och lägger fram det på nästa möte.  
Mats tittar på Rally och Beatrice på Folkracen. 
 
§ 86 Hemsidan. 

a) Överföring till ny version, kontaktperson i Småland. 
Mats och Wilma ska vara med på ett möte angående hemsidan. 
 
§ 87 Rapporter från styrelsen. 
Mats-Möte, Bilsportsgalan. 
Kian- Ska till Karting EM som körs i Kristianstad om två veckor.   
 
§ 88 Skrivelser. 
Protokoll som man kan gå in på SBF:s hemsida och läsa. 
 
§ 89 Åtgärdslistan. 

a) Överlämning. 
Gick igenom. Vi lägger till en adress till för kassören. 
 
 
 
 
 
 
 



§ 90 Övriga frågor. 
a) Milersättning 

SBF har fattat ett beslut där milersättningen är 28 kr/mil, från och med 1/5 2022 till  
den sista december om inte regeringen går in och reglerar något. 
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.  
 
Frågan som Leena Tidman tog upp om Id-brickor, då det tog ett styrelsebeslut i 
protokoll nr 4, så håller vi fast vid det beslutet. 
 
Det beslutades att vi lägger ut Kassörens adress på hemsidan, för att lättare hantera 
fakturor som kommer på post. 
 
§ 77 Nästa möte. 
Tisdagen den 14/6 kl. 18,00 i Vrigstad. 
 
§ 78 Mötet avslutas 
Mats Bergman tackar för mötet och avslutar det. 
 
 

 
 

 
 
Vid protokollet Justeras 

Ann-Marie Nottemark Mats Bergman 

 


