
PROTOKOLL  11 / 2022
Teams 2022-11-15
Närvarande Mats Bergman

Ann-Marie Nottemark
Anneli Thylen
Anders Johansson
Beatrice Ågren Karlsson
Kian Anderson (Teams)
David Lindström

§ 156 Mötets öppnande
§ 157 Godkännande av dagordning
§ 158 Föregående protokoll.
§ 159 Ekonomi.
§ 160 Information från SBF.

a) Bilsportkonferensen.
b) Workshop (Jönköping)
c) Distriktsinformation.

i) Frågor till nästa distriktsinformation.
§ 161 Utbildningar 2022–23

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

§ 162 Hemsidan.
a) Överföring till ny version för distriktet.

§ 163 Novembermöte.
a) Anmälda.
b) Upplägg och frågeställningar.

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

§ 165 Rapporter från styrelsen.
§ 166 Skrivelser.
§ 167 Åtgärdslistan.
§ 168 Övriga frågor.
§ 169 Nästa möte.
§ 170 Mötet avslutas.



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

§ 157 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

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

§ 159 Ekonomisk rapport.
Ekonomin gicks igenom.

§ 160 Information från SBF.
a) Bilsportkonferensen

Gick igenom, inför nästa år har vi noterat att anmälan måste bli tydligare.
Dom från styrelsen som kommer vara där, kommer försöka vara med på 
mötena, där vi inte har några SGA som närvarar.

b) Workshop (Jönköping)
Mats och Ann-Marie redogjorde för den träffen.

c) Distriktsinformation
Mats informerade, inför nästa år kommer man göra om upplägget inför dessa 
möten, information kommer.

i. Frågor till nästa distrikinformation
Vi har inga nya frågor.

§ 161 Utbildningar 2022–23.
a) Arbetsplan
Gicks igenom. På frågan om att ha utbildningar hos en klubb, avslår vi. Vi känner 
att utbildningen kan komma att bli olika om man inte har alla på samma gång.
Utbildningshelger i Vrigstad 2023.
Folkrace Vecka 10.
Rally Vecka 11.
Beatrice informerade om Teams mötet med Disa på förbundet angående 
utbildningsplattformen.
b) Konsekvensen av nytt arbetssätt SISU.
Gicks igenom. Vi kommer att ha hjälp av Lena på SISU ett tag till, Beatrice har 
kontakten med henne.
c) Bidragsansökan RF-SISU.

Det kommer en blankett från SISU.

§ 162 Hemsidan.
a) Överföring till ny version för distriktet.

Mats har varit i kontakt med Jeremias angående hemsidan, hur det fortlöper.
Jeremias informerar att det i nuläget står still, och börjar bli lite orolig att tex 
klubbar ska hinna flytta över allt.



§ 163 Novembermötet
a) Anmälda.

Gicks igenom, 15 stycken är anmäla till träffen.
b) Upplägg och frågeställningar.

Gicks igenom.

§ 164 Årsmötet.
a) Vilka skall bjudas in, inventering sedan 2019.

Gicks igenom. Ann-Marie har skickat ut till alla SGA om pristagare samt vad 
som har hänt under säsongen i respektive sportgren.
Mats tar fram sitt mejl på dom som ska tackas av.

§ 165 Rapporter från styrelsen.
Ann-Marie-Workshop, utbildningsplattformen teams SBF, månadsmöte med FS, 
kansli.
Anneli-Utbildningsplattformen teams SBF, månadsmöte med FS, tillstånd.
Beatrice-Utbildningsplattformen teams SBF, möte med SISU angående 
omorganisationen.
Anders-Utbildningsplattformen teams SBF, möte med SISU angående 
omorganisationen, möte med Bil-O.
Mats-Workshop, månadsmöte med FS, distriktsordförande möte.
David-Varit hos SMK Eksjö för utbildning i räddningstjänst vid olycka. Säkerhetsfråga
i en olycka på en rallytävling, mer under övrigt.

§ 166 Skrivelser.
Protokoll som man kan gå in på SBF:s hemsida och läsa.
DM regler i Bil-O- Godkändes.
Jönköping KC- Ny adress, Jönköping kartingklubb c/o Fredrik Andersson 
Kapplöparvägen 32 56434 Bankeryd.
Anderstorp racing club- Vill ha hjälp med utbildare i förarlicens, SGA Per Hydén är 
informerad genom Kian Anderson.
SBF-DM i distriktet-Kurre har skickat ut och vill ha information i vilka grenar vi har 
DM. Vi går igenom det på träffen den 19/11.
SBF- inträde av ny klubb-Kurre har skickat angående Sävsjö RC klubb. Vi godkänner
inträdet.

§ 167 Åtgärdslistan.
Gick igenom.

§ 168 Övriga frågor.
Ann-Marie-tar upp att vi ska skriva befattningsbeskrivning på var och en gör i 
styrelsen.
Leena Tidman-har varit i kontakt med Beatrice, angående ett ryckte på att Åke 
Gustavsson och Per Erik Åberg skulle vara anmälda för att man har varit funktionär 
på en Bilcross tävling hos Jönköping MK 24/9 2022. Vi har inte hör något om detta 
och vem som skulle anmält dom, och tror att det är ett ryckte då det har gått en tid 
sen tävlingen och ingen ny information har kommit fram.



David har fått en säkerhetsfråga angående Novemberskölden, Nässjö MK. Publiken 
har avverkat buskar för markägaren för att skapa ett siktfel för dom tävlande. Väldigt 
mycket publik på det stället. Man har fått inskrivet i domarrapporten om 
publiksäkerheten, så klubben jobbar med problemet. Det var även en olycka som 
krävde ambulans. Tävlingen förlitade sig på den allmänna ambulansen och i 
efterhand kan man konstatera att med det antalet startande borde man haft råd att 
ha en tävlingsambulans. Nu blev det onödigt lång väntetid på ambulansen. 
 
David har även fått en fråga gällande en förare från Tjust Mk, där förarens 
försäkringsbolag inte vill ge ut någon ersättning för sveda och värk från bilens 
trafikförsäkring utan hänvisar till en försäkring för evenemanget. David tar frågan 
vidare med kansliet. 

§ 169 Nästa möte.
Lördag den 19/11 kl. 10,00 Vrigstad
Onsdag den 14/12 kl.18,00 Vrigstad

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

Vid protokollet Justeras

Ann-Marie Nottemark Mats Bergman


