
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

PROTOKOLL  10 / 2022  
Teams 2022-10-12  
  
Närvarande   
  
  
  
  
  
  
  
  
Inbjudna  
Valberedning  

                              
  

Mats Bergman  
Ann-Marie Nottemark  
Anneli Thylen  
Anders Johansson  
Beatrice Ågren Karlsson  
Kian Anderson 
David Lindström  
 
  
 Thony Bergström  
 Sara Mejving  
 Per Bondesson  
 
  

    

§ 140 Mötets öppnande  
§ 141 Godkännande av dagordning  
§ 142 Föregående protokoll.  
§ 143 Ekonomi.  
§ 144 Information från SBF.  

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

b) Distriktsinformation  
           ii. Frågor till nästa distriktsinformation  

§ 145 Valberedningen inför 2023-  
§ 146 Utbildningar 2022–23  

a) Arbetsplan.  
b) Konsekvens av nytt arbetssätt SISU.  
c) Bidragsansökan RF-SISU. 

§ 147 Hemsidan.  
a) Överföring till ny version för distriktet.  
b) Klubbarna.  

§ 148 Novembermöte. 
a) Inbjudan och anmälan. 
b) Upplägg och frågeställningar. 

 



§149 Årsmöte. 
a) Vilka ska bjudas in, inventering sedan 2019. 

§ 150 Rapporter från styrelsen.  
§ 151 Skrivelser.  
§ 152 Åtgärdslistan.  
§ 153 Övriga frågor.  
§ 154 Nästa möte.  
§ 155 Mötet avslutas.  
  
  

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

§ 141 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.  
  

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

 § 143 Ekonomisk rapport.  
Ekonomin gicks igenom.  
  

§ 144 Information från SBF.  
a) Workshop (Jönköping) 

Strategi 2030, vi är några som ska gå från styrelsen.  
  

i. Hur sprida till klubbarna och medlemmar.  
Vi skickar ut en ny påminnelse som Mats sätter ihop, samt att vi 
kontaktar våra klubbar som styrelsen har blivit tilldelade. 

 
Distriktsinformation.  
Mats informerar från månadsmötet med förbundsstyrelsen. Susanne Kottulinsky som 

är vår kontaktperson från FS, har fått ett nytt uppdrag som projektkoordinator i Rally 
Sweden, och lämnar därmed förbundsstyrelsen, men har kvar strategi 2030. Vem 

som blir vår nya kontaktperson är ännu inte klart. 

ii. Frågor till nästa distriktsinformation.  
           Vi har ingen ny fråga till nästa möte. 
 

 § 145 Valberedningen inför 2023.  
Valberedningen informerade om att deras arbete är klart, det finns några punkter 
kvar som tex hemsidan som man inte har fått svar på än. Wilma Daag Gustavsson 
kommer avgå från ungdomsgruppen. 

Det har kommit fram att Bo Davidsson från Vättern offroad klubb är godkänd 

banbesiktare i enkel bilsport. 
 



 
 
 

 § 146 Utbildningar 2022–23.  
a) Arbetsplan  

            Gicks igenom. Beatrice jobbar på det, men känner att det är dåligt gensvar  
           på utskick som hon gör. 
           Beatrice kontaktar Rallyutskottet angående utbildning till våren. 
 

b) Konsekvensen av nytt arbetssätt SISU.  
Gicks igenom. Anders tittar på hur vi tar hand om anmälningar till utbildningar 
framöver. 

c) Bidragsansökan RF-SISU. 
      Mats tittar vidare på detta. 
 

§ 147 Hemsidan.  
a) Överföring till ny version för distrikten.  

           Jeremias känner sig trygg med den nya hemsidan. 
b) Klubbarna. 

Klubbar som har sin hemsida via online uppmanas att ladda ner allt sitt   
           material, så det inte försvinner för dom när sidan läggs ner. 

 

§ 148 Novembermötet 
a) Inbjudan och anmälan. 

           Gicks igenom, inbjudan är utskickad, med sista anmälan den 31/10 
b) Upplägg och frågeställningar. 

           Gicks igenom 
 

§ 149 Årsmöte. 
a) Vilka ska bjudas in, inventering sedan 2019. 

           Gicks igenom. 

 

§ 150 Rapporter från styrelsen.  
Anneli-Tillståndshantering.  
Ann-Marie-Kansli.  
Anders-möte med Bil-O. 
 

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

§ 152 Åtgärdslistan.  
Gick igenom.  
  

§ 153 Övriga frågor.  
Fråga från rallyutskottet om ersättning för programvara. Vi avslår det. 
Kian har mejlat ut ett förslag på en funktionärs pool som vi kommer att ta upp på 
novemberträffen. 



 § 154 Nästa möte.  
Tisdag 15/11 kl 19,00 Teams 
 

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

  
  

  
  
Vid protokollet  Justeras  

Ann-Marie Nottemark  Mats Bergman  


