
PROTOKOLL  8 / 2022
Teams 2022-08-17

Närvarande 

Inbjudna
Valberedning

FS 
Kontaktperson

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

Sara Mejving
Per Bondesson
Thony Bergström

Susanne Kottulinsky Åhlen

§ 111 Mötets öppnande
§ 112 Godkännande av dagordning
§ 113 Föregående protokoll.
§ 114 Ekonomi.
§ 115 Valberedningen.
§ 116 Information från SBF.

a) Distriktsinformation.
i) Frågor till nästa distriktsinformation.

§ 117 Rapport från kontaktpersoner och SGA.
§ 118 Kontakter med klubbar.
§ 119 Utbildningar 2022–23

a) Arbetsplan.
b) Konsekvens av nytt arbetssätt SISU.

§ 120 Tillståndshantering.
a) Digital/analog.

§ 121 Hemsidan.
a) Överföring till ny version, kontaktperson från Småland.

§ 122 Rapporter från styrelsen.
§ 123 Skrivelser.

§ 124 Åtgärdslistan.
a)  Träff med SGA.

§ 125 Övriga frågor.



a) Domare FR-distriktets är upptagna med Bilcrosss.
b) Utökad arbetsbeskrivning SGA och kommittéer.
c) Regelverk för tillsättande och utnämnda av distriktet.

§ 126 Nästa möte.
§ 127 Mötet avslutas.

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

§ 112 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 113 Föregående protokoll.
Föregående mötesprotokoll godkändes, men är inte underskrivet, då detta var ett 
digitalt möte.

§ 114 Ekonomisk rapport.
Ekonomin gicks igenom.

§ 115 Valberedningen.
Valberedningen informerar att arbetet är i gång och man ska vara klar till 14/9.
Det upplevs att sportgrenarna har haft svårt att komma i gång efter pandemin.

§ 116 Information från SBF.
a) Distriktsinformation.

      Mats informerar från månadsmötet med förbundsstyrelsen. 

      FS har utsett Maria Björk Svensson, Susanne Kottulinsky Åhlin och    
      Reach Potential att jobba med strategi-2030. Möte med medlemmar planeras i     
      oktober och november.

      i)   Frågor till nästa distriktsinformation.
      Vi har en fråga sen två månader som vi väntar svar på. Beskrivning av hur det   
      ser ut med relationen mellan statliga verken och vägbolag.

§ 117 Rapporter från kontaktpersoner och SGA.
Mats-Informerar från Virtuell. Man laddar för att komma i gång i höst.

Beatrice- Ungdomsgruppen, Wilma Daag Gustavsson kommer avsäga sig sitt     
uppdrag i ungdomsgruppen.

Beatrice-Folkrace-Leena Tidman. Det har skickats ut alla datum och tilldelade 
tävlingar inför 2023. Man har sett ett problem där klubbarna byter helger utan att 
kontakta folkrace kommitteen, annars har det varit en bra folkrace sommar, man 
märker dock att det minskar på förare speciellt på juniorsidan.



§ 118 Kontakter med klubbar.
Styrelsen har skickat ut till alla klubbar i Småland samt på hemsidan, vilka i    
styrelsen som är kontaktpersoner för klubbarna i Småland.

§ 119 Utbildningar 2022–23.
a) Arbetsplan

     Gicks igenom.
b) Konsekvensen av nytt arbetssätt SISU.
Gicks igenom.

§ 120 Tillståndshantering.
a) Digital/analog.
Gicks igenom, Det beslutades att från och med januari 2023, så börjar vi att 
skicka ut alla handlingar inför en tävling digitalt, med länkar till olika papper som 
man kan ladda ner om det skulle behövas på tävlingsdagen.
Skulle man känna sig osäker inför detta, så kan man kontakta Anneli Thylen som 
har hand om tillstånden så hjälper hon till.

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

     Jeremias har vari i kontakt med Sören Emmervall, och kommer att bli informerad  
     när det ska bytas och vad det innebär. Jeremias kommer hjälpa oss när det är 
     aktuellt att gå över till den nya plattformen som hemsidan ska ligga på.
     Vi måste få mer information angående klubbarna, så dom får rätt information         
     om deras hemsidor.

§ 122 Rapporter från styrelsen.
Kian-Varit på karting-SM i Kalmar.
Mats-Möten, SM-Sprint rally i Älmhult 
Anneli- Tillstånd, mejl och telefonkontakt.
Ann-Marie-kansli.
David-Incidentrapporter.

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

Jönköpings karting-Man har önskemål om att få tillståndsavgiften inför en tävling på 
mejl till sin kassör i klubben, Vi anser att det finns risker med att ha olika 
mailadresser för olika ändamål och avböjer detta. Alla papper går till tävlingsledaren 
som är ansvarig för tävlingen. Tävlingsledaren kan enkelt ta kort på tillståndet och 
skicka till kassören

Gunnar Gustavsson SGA Radiostyrd-Träningstillstånd på banorna. Ann-Marie tar 
kontakt med honom.

Westerviks RC klubb- Banbesiktning.



Swedbank- Mejl från Swedbank angående övergången till ny kassör.

Roger Tilgård- Upp klassning till A-licens, Avslås. Anneli kontaktar honom.

§ 124 Åtgärdslistan.
a) Träff med SGA.

Gick igenom.

§ 125 Övriga frågor.
a) Domare FR-distriktets är upptagna med Bilcrosss.
Vi känner att det är fel att Bilcrossen tar domare som är godkända i Småland, 
vilket försvårar för klubbar som ska ha en folkrace tävling samma helg.
b) Utökad arbetsbeskrivning SGA och kommittéer.
Bordläggs till SGA träffen den 19–20/11.
c) Regelverk för tillsättande och utnämning av distriktsfunktionärer.

        Bordläggs till SGA träffen den 19–20/11.

Frida Lindström Upp klassning till A-licensrally, Godkändes.

Kian tog upp om en funktionärs pool, som han kommer med ett förslag på till nästa 
möte.
Beatrice har fått från Leena Tidman att det ev. är två klubbar i Småland som inte ska 
genomföra några tävlingar 2023.
Anders har fått information om att det står fel på hemsidan, Ann Johansson är inte 
säkerhetsansvarig. Ann-Marie kontaktar Jeremias om detta.

§ 126 Nästa möte.
Onsdagen den 14/9 kl 18,00 i Vrigstad

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

Vid protokollet Justeras

Ann-Marie Nottemark Mats Bergman


