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

§ 63 Maja Heller Fryshuset berättar om deras verksamhet i MIU, 
Motorintresserad ungdom.
Maja presenterar sig och vad Fryshuset gör för ungdomar. Fryshuset är en stiftelse 
som jobbar med ungdomar som får utöva sina intressen och stimulera dom. 
Fryshuset har ca 600 anställda och det finns många volontärer som kommer och 
hjälper till. Nu har dom en grupp MIU motorintresserad ungdom som är för 13–25 år, 
som finns på tre orter i Sverige Östra Göinge, Borlänge och Torsås som Maja 
kommer ifrån. Det är mycket gemenskap och man anordnar olika aktiviteter. 
Detta projekt varar i tre år och är slut nästa sommar, som man nu försöker förlänga 
med kommunen.

§ 64 Efterföljande frågestund.
Hur hamnade ni på dessa platser-Fryshuset fanns redan på dessa platser,

Initiativet kom från Torsås man kollade intresset hur läget var med bilintresset på 
dom olika ställena, och man kom fram till dessa tre.

Är kommunen inblandad- Inte så mycket, vi har inget finansiellt stöd.

Hur många ungdomar har ni som kommer-Vi har ca 50 ungdomar på varje ställe.

Man ska försöka att få till ett bygge av en Drifting bana, vilket skulle passa Småland 
då det bara finns Hultsfred i nuläget.

Det var många och bra frågor till Maja.

§ 65 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

§ 66 Föregående protokoll.



Föregående mötesprotokoll godkändes men är inte underskrivet, då mötet var 
digitalt.

§ 67 Ekonomiska rapporter.
Ekonomin är god, vi har fått ett bra bidrag från Smålands IF, för det vi gjorde förra 
året angående kurser och liknande. Vi har därmed ett plus för innevarande år.

§ 68 Information från SBF, DOG möten mm
a) Rådsmöte 18 april

Roger Engström berättar att det har varit ett intensivt första kvartal framför allt med 
Svenska rallyt, som nu är klart med Västerbotten Umeå 2022.
Det har även varit mycket jobb inför förbundsmötet det 18/4 2021. Man har även 
signerat ett avtal med en plattform för digital utbildning.

Karin Leandersson tackar för dom fyra år som hon har varit Smålands BF 
kontaktperson.

Mats går igenom DOG gruppen och vad som har hänt sen förra mötet, Smålands BF 
har varit sammankallad för DOG gruppen sen förbundsmötet 2020, och lämnar nu 
över till Göteborgs BF vid förbundsmötet 2021.

§ 69 Corona situationen.
Vi följer folkhälsomyndigheten och RF rekommendationer, i nuläget ligger all 
tävlingsverksamhet nere tills vidare.
 
§ 70 Presentation SGA

• Samtal om hur ni ser på 2021 till exempel inom
• Tävlingsverksamhet
• Utbildningsorganisation
• Kommunikation mellan distrikt-klubbar-SGA och kommittéer. Idéer och

funderingar.

Bil-O-Torsten Cordes Man skickar ut månadsbrev, man planerar att köra 4 tävlingar 
under 2021, 2 nordiska och 2 SM. 2022 planerar man att 6 tävlingar. Önskan finns att
det finns fler klubbar som vill arrangera bil-o, i nuläget finns det bara ett fåtal klubbar 
som arrangerar tävlingar, vore roligt att åka på nya vägar.

Drifting-Rikard Andersson, Tre tränings event och ett SM är inplanerat i Hultsfred. 
Hultsfred kommer i nu läger inte att få förlängt kontrakt vilket innebär att man blir av 
med den enda banan man har i Småland, man jobbar på att det ska lösa sig.

Folkrace- Leena Tidman Det har inte hänt så mycket inom folkrace, då all 
verksamhet ligger nere pga. Pandemin.

Racing-Pär Hydén. Man har renoverat lokalerna över vintern, Det planeras för en 
träning den 22/4. I september planeras det för STCC, eventuellt kommer det bli en 
förarlicens kurs.



Rally- Oscar Almqvist DM är inställt i år. Man har diskuterat om en digital förar och 
kartläsare utbildningar, man tittar på en utbildning som man ska kunna använda sig 
av.

Rallycross/Crosscart -Tom Nilsson. Det händer inte så mycket, man känner att man 
har problem med att få banbesiktarna att åka ut och besiktiga banor, i nuläget får 
dom i Småland åka långt för att träna. SM och RM börjar i mitten på maj, som är sju 
deltävlingar.

Miljö- Frankie Larsson man ska titta över G2 då mycket har försvunnit. Man känner 
att det blir ett problem när Svemo besiktigar banor då dom inte skickar ut något 
diplom, vilket för med sig att man inte vet vilka banor som är besiktigade. Man håller 
på att titta på utbildning centralt och lokalt.

Ungdomsgruppen- Wilma Daag Gustafsson. Man jobbar med enkäten som 
skickades ut, man har konstaterat att många vill ha funktionärsutbildning i alla grenar.
Man har även börjat gå ut till skolor med fordon som inriktning. En träff i höst är en 
önskan att man ska kunna genomföra. Ett gott samarbete med, mellan norra-västra-
södra. BF

§ 71 Rapport från styrelsen.
Ann-Marie-Teamsmöte genomgång av proposition SBF
Beatrice- Ungdomsgruppen möte med SISU.
Christer-Teamsmöte genomgång av proposition SBF, Ungdomsgruppen SISU, 
Jobbat ihop med Frankie med miljön.
David- DOG-möte, företagsevent. 
Mats- DOG-möte Teamsmöte genomgång av proposition SBF, Ungdomsgruppen 
SISU

§ 72 Skrivelser.
Protokoll som man kan gå in på SBF:s hemsida och läsa. 
Rolf Linde Växjö har skickat en skrivelse om dispens för sin son att få köra en rallybil,
Mats och David svarar honom.

§ 73 Åtgärdslistan.
Gicks igenom

§ 74 Årsplanering.
Bordlades till nästa fysiska möte.

§ 75 Övriga frågor.
Ann-Marie tog upp frågan om Corona bidraget som föreningar kan söka för första 
kvartalet 2021, RF skriver att man kan bara söka för SM och inga nya tävlingar. Vi 
konstaterade att vi lägger vår kalender för 2021 under slutet av 2020 så därför 
rekommenderar vi alla klubbar att söka för dom tävlingar som man får ställa in.

Christer tog upp att en tävling skall köras på Anderstorpsbanan 23–24/4 2021, 
arrangör är MK Scandia i Östergötland som fått tillstånd av Östergötlands BF, man 



kommer att ha funktionärer från Anderstorp och tävlingsledningen från MK Scandia 
Östergötland, man har pratat med smittskyddsavdelningen på länsstyrelsen i 
Jönköping, där man bara kan konstatera att eftersom man arrangerar tävlingen utan 
publik kan dom inte göra något utan har bara rekommenderat att man inte ska utföra 
tävlingen. Vi tittar vidare på detta då dom går ifrån SBF och RF rekommendationer.

David har blivit kontaktad av Norrahammar MK att omvandla sin tävlingsansökan hos
länsstyrelsen till ett träningstillstånd den 24/4 för att kunna hålla en träning, dom har 
en ansökan inne på fyra sträckor och vill utnyttja en sträcka och köra för tio bilar.

§ 76 Nästa möte.
Torsdag den 6/5 kl. 18,00 i Vrigstad

§ 77 Mötets avslutande.
Mats tackar för mötet och avslutar det.

Vid protokollet Justeras

Ann-Marie Nottemark Mats Bergman


