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§ 124 Mötets öppnande. 
Mötesordförande Mats Bergman hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 
 
§ 125 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 126 Föregående protokoll. 
Föregående mötesprotokoll godkändes och skrivs under. 
 
§ 127 Ekonomisk rapport. 
Ekonomin gicks igenom. 
 
§ 128 Information från SBF. 

a) Workshop (Jönköping) 
i) Hur sprida till klubbarna och medlemmar. 

          Strategi 2030, det ska ha gått ut ett mejl till alla, då man hämtat       
          mejladresserna från lots. Man kommer ha tre tillfällen där man ska ha  
          möjligheten att påverka svensk bilsport, Närmast oss är i Jönköping den   
          30/10. 
          Detta för att kunna ta ett beslut på nästa förbundsmöte 2023. 
          Vi kommer att jobba med den på nästa styrelsemöte. Målet är att  
          få ut det till så många som möjligt genom hemsida, Facebook     
 och månadsbrev. 
           

b) Distriktsinformation. 
      Mats informerar från månadsmötet med förbundsstyrelsen.  

i) Frågor till nästa distriktsinformation. 
Vi har kvar vår fråga som legat sen april månad. 

 
§ 129 Rapporter från kontaktpersoner och SGA. 
Mats-Virtuell där man väntar på att säsongen ska komma i gång. 
Anders- Bil-O där man frågar om dom kan få åka en DM serie, om dom kommer in 
med regler för en DM serie så ser vi inte något hinder med det. 
Kian-Karting haft en bra dialog, där han vill komma på ett möte till våren. 
Beatrice-utbildning där vi reagerat på att hemsidan är tunn på vilka godkända 
funktionärer i alla sportgrenar. Har skickat ut mejl till alla SGA, där vi fått dålig 
återkoppling. 



Ann-Marie-Crosskart där har SGA:n haft några frågor som vi lyft, Ann-Marie 
återkopplar till SGA: n. 
 
 
 
 
§ 130 Valberedningen inför 2023. 
Man informerar styrelsen angående deras jobb som man har gjort detta år, där man 
har gjort ett bra jobb inför nästa år. Beslut om SGA, kontaktpersoner och kommittéer 
tas på oktobermötet 
 
§ 131 Utbildningar 2022–23. 
RFSU bjuder in till digital träff den 25/10, Beatrice anmäler sig till den träffen. 

a) Arbetsplan 
     Gicks igenom. 

b) Konsekvensen av nytt arbetssätt SISU. 
Gicks igenom. 

 
§ 132 Tillståndshantering. 
Anneli gör en sammanställning på hur det ska fungera med digitala utskicket och 
vilka länkar och dokument som skall vara med. 
 
§ 133 Hemsidan. 

a) Överföring till ny version för distrikten. 
      Vi kommer ha hjälp av Jeremias Ericsson att flytta över Smålands hemsida till 
den nya 
      Plattformen. 

b) Klubbarna. 
Vi måste få ut till alla klubbar att idrottsonlins hemsida stänger ner den 31/12 
2022. Mats tar med det i månadsbrev september 

 
§ 134 Rapporter från styrelsen. 
Anneli-Tillståndshantering. 
Kian-Faktadomare STCC. 
Ann-Marie-Kansli. 
 
§ 135 Skrivelser. 
Protokoll som man kan gå in på SBF:s hemsida och läsa. 
Fredrik Johansson A-licens där behöver veta när han gick kurs senast, Ann-Marie tar 
kontakt med honom. 
Britt-Louise Blanch A-licens, Mats har kontakt med henne att hon behöver nya 
meriter. 
Frank Bengtsson A-licens godkändes. 
Roger Tilgård A-licens godkändes. 
Stefan Argus har skickat att han vill bli banbesiktigare på Drivers Open, styrelsen 
rekommenderar honom till detta, Ann-Marie tar kontakt med honom och utskottet. 
 
§ 136 Åtgärdslistan. 
Gick igenom. 



 
§ 137 Övriga frågor. 
Träffen med alla SGA och kommittéerna flyttas till en endagars träff, som kommer att 
hållas den 19/11 mellan 10,00–16,00 på Vrigstad Värdshus. 
Årsmötet flyttas till den 18/2 2023, på grund av svenska rallyt. 
Det kommer vara en miljökonferens, som Frankie Larsen kommer hålla i. 
 
 
 
§ 138 Nästa möte. 
Onsdagen den 12/10 kl. 19,00 Teams 
 
§ 139 Mötet avslutas 
Mats Bergman tackar för mötet och avslutar det. 
 
 

 
 

 
 
Vid protokollet Justeras 

Ann-Marie Nottemark Mats Bergman 
 
 


