
§ 100 Mötets öppnande.
§ 101 Godkännande av dagordning.
§ 102 Corona situationen och återstart
§ 103 Övriga frågor.
§ 104 Mötets avslutande.

PROTOKOLL  11 / 2021
Digitalt 2021-06-03

Närvarande

Inbjudna SGA

Miljö

Frånvarande

Mats Bergman
Christer Landén
Ann-Marie Nottemark
Beatrice Ågren Karlsson
David Lindström
Anneli Thylen 
Anders Johansson

Leena Tidman
Oscar Almqvist
Josef Zetterberg
Torgny Nilsson
Tom Nilsson
Magnus Robertsson
Thorsten Cordes
Frankie Larsen

Pär Hydén
Rikard Andersson
Gunnar Gustavsson
Wilma Daag Gustavsson

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

§ 101 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes

§ 102 Coronasituationen och återstart
Mats redogjorde för Teams möte den 1/6 med FB och Anna Nordqvist, där man första 
tisdagen i månaden möter alla distriktsstyrelser. Man informerade om restriktionerna 
framöver, hur det kommer att lätta allt efter som, om inte smittan ökar igen i samhället. Man 
lättar upp i nu läget så att man kan arrangera tävlingar med ett begränsat antal i publiken. På 
rallysidan är frågan om tillåtet antal startande inte löst.

Bil-O-Thorsten Cordes Man har haft övningar och planerat in för en träning i början på 
augusti och tävling i september.



Dragracing-Josef Zetterberg I nu läget så går alla tävlingar genom Nitroz, så det kommer inte 
att gå någon tävling genom SBF i år, utom en SM tävling.

Enkel bilsport-Magnus Robertsson. Nu ser man möjligheter till att börja planera för tävlingar.

Folkrace-Leena Tidman Har inte hört något från någon arrangör men kommer att köra ett 
teamsmöte med dessa inom kort.

Karting-Torgny Nilsson Alla klubbar som har banor kommer att arrangera tävling innan 
semestern.

Rally-Oskar Almqvist Det har varit förar och kartläsare utbildning i Gränna. Oscar får 
uppdraget att kontakta de klubbar som har tävling i kalender i höst för att höra om de tänker 
köra.

Rallycross-Tom Nilsson Det blir sex tävlingar i höst, dock inte någon i distriktet.

Miljö-Frankie Larsen Man ser positivt på framtiden.

§ 103 Övriga frågor.
Christer tog upp frågan om besiktning av rallycrossbanor i distriktet, det är på gång med 
förbesiktning i Vimmerby och Jönköping under året.

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