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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, men är inte underskrivet då mötet var digitalt.

§ 96 Coronasituationen.
Det kommer nya direktiv från folkhälsomyndigheten och regeringen som börja gälla den 1/6 
2021, där man lättar på restriktionerna, vilket innebär att för motorsporten så öppnar det upp 
för tävling igen. Man ska fortfarande följa folkhälsomyndigetens rekommendation för att 
minimera smittspridning.
Det kommer att vara ny begränsning på antal i publik för arenasporterna, 100 st på ej anvisad 
plats och 500 st sittande på anvisad plats med 1*1 meter runt varje person. Även rally får 
möjlighet till tävling, max 150 personer, innebär då 75 tävlande ekipage. Funktionärer räknas 
inte i något av besluten.
Man ska se till att ha en riskanalys till varje tävling.
Folkraceutskottet har gjort ett OM angående anbud på tävling.
Smålands bilsportförbund släpper tävlingsstoppet och uppdaterar skrivelsen som ligger på 
hemsidan. 



Vi följer utvecklingen och kan ändra beslutet angående tävlingar mm, om förhållandena 
ändras.
Ett positivt beslut för motorsporten.
Vi kallar SGA till ett digitalt möte den 3/6 2021 för att gå igenom alla grenar och de frågor 
som kan komma upp

§ 97 Övriga frågor.
Mats- har varit med på möte med rallykommittén angående det klassiska rallyt som Peggen 
Andersson presenterade på förra mötet, man kom fram till att det är bättre att skapa 
tävlingsledningen först och få med sig klubbarna innan man kan gå vidare. Nästa steg är att 
Mats kopplar ihop promotorn med Smålands Rallyhistoriker. 

Det har kommit en kallelse från SBF:s kansli och styrelse, där man kallar alla som sitter i en 
distriktsstyrelse till ett digitalt möte första tisdagen i varje månad hela året ut.

David- har hjälpt Norrahammar MK att genomföra en träning för rallybilar.

Ann-Marie- informerar om bilcrossen i Tomelilla. Det arrangerades på ett bra och 
Coronasäkert sätt. Förarna skötte sig exemplariskt och höll sig på sina anvisade platser.

§ 98 Nästa möte.
Onsdag den 9/6 kl 18,00 i Vrigstad

§ 99 Mötet avslutas
Mats tackar för mötet och avslutar det.
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