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Närvarande Mats Bergman
Ann-Marie Nottemark
Anneli Thylen
Anders Johansson
Christer Landén

Frånvarande Beatrice Ågren Karlsson
Kian Anderson
David Lindström
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§ 93 Mötets öppnande.
Mötesordförande Mats Bergman hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet 
öppnat.

§ 94 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 95 Föregående protokoll.
Föregående mötesprotokoll godkändes, och skrevs under.

§ 96 Ekonomisk rapport.
Ekonomin gicks igenom.

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

§ 98 Rapporter från kontaktpersoner och SGA.
Folkracen- Leena Tidman genom Beatrice Ågren Karlsson. Det upplevs att flera 
arrangörer ställer in/byter datum utan att meddela kommittén, Vetlanda dubbla datum
utan att meddela kommittén.

Tekniker folkrace-Ted Rintala genom Beatrice Ågren Karlsson. Man upplever att 
folkracebilarnas karosser har blivit i mycket sämre skick, teknikerna måste bli hårdare
vid besiktningen och skriva i vagnböckerna. Smålandcupen gör ett uppehåll till den 
20/8 2022.

Ungdomsgruppen- Wilma Daag Gustavsson genom Beatrice Ågren Karlsson. Man 
ska satsa mer på dom sociala medierna för att synas mer, då man känner att i 
nuläget så är det inte aktuellt att ha en träff. Man ska genomföra en sommar quiz 
under V28,29,30, sen kommer man att starta en intervjuserie i Småland.

Rallycross-Tom Nilsson genom Ann-Marie Nottemark. Man upplever att det är svårt 
att få bra startfält och Götalandscupen går bäst när man kör backtävlingar. Det är 
osäkert om Skene tävlingen blir av, då Magnus Krokström har hoppat av och blivit 
sportgrenskoordinator. Utskottet upplevs som att utskottet fungerar bättre i dagsläge.

Drifting-Rikard Andersson genom Ann-Marie Nottemark. Centralt hör man inget ifrån.
Rikard träffade Magnus Krokström under ELMIA mässan som lovade att ta tag i det, 
efter det har man inte hört något. Mats kontaktar Magnus och hör med honom om 
vad som händer i utskottet.
Man har eventuellt hittat en plats där man kan hålla på med Drifting, vi väntar på att 
få ett svar och hoppas på en bana i Småland.

Rally-Oscar Almqvist genom Anders Johansson, det märk även på rallysidan att 
startfälten minskar och man får ställa in tävlingar.

Bil-O-Torsten Cordes genom Anders Johansson. Anders ska vara med på ett möte 
den 23/8 2022 och återkommer om vad som händer i sportgrenen, det märks även 
här att deltagandet minskar på tävlingarna.



§ 99 Kontakter med klubbar.
       a) Vad vill vi med den kontakten. 
Gicks igenom, vi vill att klubbarna ska veta vem dom kan vända sig till om man har 
någon fråga till styrelsen. Mats gör en lista på hur fördelningen i styrelsen ser ut, vilka
klubbar man är kontaktperson för, så att vi kan lägga ut den på hemsidan för 
information.

§ 100 Utbildningar 2022–23.
a) Arbetsplan

Gicks igenom.
b) Konsekvensen av nytt arbetssätt SISU.

SISU kommer att minska på den hjälp man har fått i nu läget, och man kommer att få 
göra mycket av det som SISU har hjälp till med själv framöver, som att distriktet 
kommer att få boka hotell, göra inbjudningar, offerter och avboka mm framöver. 
Ersättning för kurser kommer att finnas kvar. Tryckeriet kommer att finnas kvar som 
innan.

§ 101 Tillståndshantering.
a) Digital/analog.
Gicks igenom, och vi tittar vidare på ett alternativ för att minska 
pappershanteringen inför en tävling.

§ 102 Hemsidan.
a) Överföring till ny version, kontaktperson i Småland.

Mats och Wilma var med på ett digitalt möte angående övergången till den nya 
hemsidan som ska börja gälla vid årsskiftet då idrott online stänger ner den tjänsten. 
Mats tar kontakt med Jeremias som sköter hemsidan i dag, för att se hur vi går vidare
med att skapa den nya hemsidan.

§ 103 Miljö.
a) Nya rutiner i LOTS
Det håller på att arbetas med att få in miljö certifikaten i Lots, som ska vara i gång
till årsskiftet 2023, sen är det upp till klubbarna att hålla reda på när det är dags 
att förnya det var tredje år, man kommer inte att kunna söka tillstånd utan att det 
finns ett godkänt certifikat i Lots. 
b) Miljörådgivare.

     Frankie Larsen är Smålands miljörådgivare.

§ 104 Sommaren, ledigheter och back-up.
Anneli och Ann-Marie kommer vara tillgängliga hela sommaren. Skulle något inträffa 
så är alla i styrelsen tillgänglig på telefon.

§ 105 Rapporter från styrelsen.
Mats-Möten.
Anneli-Tillstånd, mejl och telefonkontakt.
Ann-Marie-kansli.



§ 106 Skrivelser.
Protokoll som man kan gå in på SBF:s hemsida och läsa.
Swedbank- det beslutades att Anneli går till banken för att se om dom kan hjälpa oss 
med alla papper med övergången till ny kassör.

Jeremias hemsidan- Mats tar kontakt med Jeremias för att diskutera övergången.

Rolf Linde-har lämnat ett förslag på att Torsten Cordes fortsätter som SGA inom Bil-
O och Regularity. Ann-Marie skickar det vidare till valberedningen

§ 107 Åtgärdslistan.
a) Överlämning.

Gick igenom.

§ 108 Övriga frågor.
Ann-Marie tog upp frågan varför Anneli Thylén inte får hålla folkrace kurser i 
Småland då vi behöver fler utbildare, vi skickar frågan till Leena Tidman.

Anders, vi behöver nya och fler banbesiktare i Småland, Beatrice får med sig den 
frågan.

Dispens- En funktionär har ställt frågan till Håkan Olsson i utskottet, hur man söker 
dispens för sin funktionärsutbildning. Då man på grund av jobb ej kunnat gå steg 3–
4. Man har tittat runt för att se om det finns någon kurs att gå, men inte hittat någon i 
nu läget. Håkan hänvisar till distriktsstyrelsen och inte folkracekommittén som 
beslutar detta.

Beslut-Vi avslår den dispensen, med motivering att det har funnits flera stycken i 
andra distrikt som man har kunnat gå.

§ 109 Nästa möte.
Onsdagen den 17/8 kl 19,00 Teams

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

Vid protokollet Justeras

Ann-Marie Nottemark Mats Bergman


