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

§ 155 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes, man stryker punkt 161,162 och 164 eftersom det inte har hänt 
något sen förra styrelsemötet.

§ 156 Beslut om adjungering till styrelsen.
Ann Johansson Oskarshamn adjungeras till styrelsen fram till årsmötet efter att Roger blev 
invald i Bilstyrelsen.

§ 157 Föregående protokoll.
Föregående mötes protokoll godkändes. Protokoll 4-13 skrevs under.

 § 158 Ekonomiska rapporter.
Christer går igenom ekonomin, Positivt att vi har fått 60,000 kr från RF, 13260 kr från 
Götalandscupen som är nerlagd. Det ligger några tävlingar kvar i år. Sen Mars månad har 
styrelsen haft digitala möten för att hålla ner kostnaderna.

§ 159 Information från SBF, DOG möten m.m.
Mats redogjorde för förbundsmötet som var den 5-6/9, på Scandic Infra Park i Upplands-
Väsby, där styrelsen inte fick ansvarsfrihet, med rösterna 25/11. Till ordförande valdes 
Magnus Berthlin. Urban Wahlberg, Karin Leandersson och Per-Gunnar Andersson valde att 
sitta kvar i styrelsen, som nya ledarmöter valdes Fredrik Wakman Stockholm, Maria Björk 
Svensson Grangärde och Roger Engström Växjö in i styrelsen. 
Mats har gjort en arbetsbeskrivning för DOG-gruppen. DOG-gruppen har inget mandat att ta 
beslut, utan ska vara en informationslänk mellan distrikten. I samband med förbundsmötet så 
gick skiftet i distriktsordförandegruppen över till Småland, som har det till nästa 
förbundsmöte.
Den 14-15/11 kommer Distriktsordförande konferensen att bli av

§160 Presentation SGA.
Bil-O- Torsten Cordes. Det har bara varit några få tävlingar i år, en som gick i Ljungby och så
en i Ryds MK regi, som i övrigt är nya med att arrangera denna typ av tävlingar, i år är det 
bara Kronobergs län som har haft bilorientering. Det börjar bli små startfält vilket innebär 
högre startavgift för att gå runt på tävlingarna. Man planerar för sex (6) tävlingar inför 2021. 
Man jobbar även med att få ut information till klubbarna och dom tävlande. Det ska hållas en 
kurs 21-22/11 i Hovmantorp, Inbjudan ligger på Smålands hemsida.

Dragracing- Ronny Olsson/ Josef Zetterberg ny SGA. Det har varit väldigt lugnt med 
tävlingar detta året. Josef har varit på tävling i Mantorp, där det är stor konkurrens från andra 
aktörer, som lockar över förare från SBF.

Driftning- Urban Fredriksson/Rikard Andersson ny SGA. Driftingen har varit mycket 
drabbade av Covid-19, då det är en publiksport. Man märker att man tappar förare till andra 
aktörer som kör utanför SBF.



Enkel bilsport- Magnus Robertsson ny SGA. Man har kört två (2) tävlingar i Drivers Open i 
år, cupen man körde har blivit inställd då det minskat mycket på deltagarna.

Folkrace- Leena Tidman, Det har körts ett fåtal tävlingar i år, man har reagerat på att 
distrikten har haft olika direktiv för att arrangera en tävling, vilket man tycker är synd, då alla 
borde ha lika direktiv. Man håller på att gå igenom tävlingskalendern för 2021. Leena 
informerar att kommande SGA möte blir digitalt, vilket känns fel, då man ska sätta 
reglementet för tre (3) år framåt, lätt att det kan bli fel. Man tycker inte att utskottet fungerar 
ordentligt.

Karting- Johan Eriksson/Torgny Nilsson ny SGA. Kartingen har flutit på bra sen Juli där man 
började med en SM tävling, man har haft tre (3) större tävlingar i Småland. Man tycker att 
man har fått en bra arbetsbeskrivning angående Covid-19 av utskottet Inför nästa år planerar 
man att ha mera digitala anmälningar m.m. Man har inte kunnat ha Prova på i år, ändå har 
man märk att antalet aktiva har ökat.

Radiostyrd- Gunnar Gustavsson. Man har kört några tävlingar, en SM tävling i 1:8 track, det 
har kommit en ny instegsklass, där man känner att det är fel att det ska kosta lika mycket i 
anmälningsavgift som om man skulle köra en SM tävling. Man har inte haft några möten med 
utskottet på länge.

Rally- Oscar Almqvist. Det har varit tunt med tävlingar i år, man har kunnat arrangera 
träningar på banor som ligger inhägnat. Man planerar att köra fyra (4) SM tävlingar 2021.

Rallycross/Crosskart- Tom Nilsson. Mats informerar att Tom har önskemål att fler klubbar 
besiktigar sina banor för Rallycross/Crosskart och att man vill arrangera tävlingar även om 
startfältet är tunt, för att få igång grenarna.

Racing-Pär Hydén ny SGA. Man reagerar på att tillstånden är olika i dom olika distrikten. Det
har varit lugnt på Anderstorp då man tackade nej till DTM, Man känner att man får börja om 
lite med aktiviteterna, som tex Radiostyrt m.m. Man har fortfarande problem med buller på 
Anderstorp. Man reagerar även på att en vagnbok är väldigt dyr att ta ut, vilket innebär att 
tröskeln är väldigt hög för att börja med racing.

Miljö-Frankie Larsen. Det har hänt mycket på miljösidan, hemsidan som nu är uppdaterad, 
man har en miljöplan som ska antas av den nya styrelsen. Man har fått en anställd på 25% 
från Svemo Mikael Norén. Det fungerar bra mellan SBF och Svemo, man ska ha en SGA träff
ihop med Svemo i mars månad 2021. Det man saknar är att det inte finns miljörådgivare i 
varje distrikt i dag finns det 5 st registrerade så det saknas 7 st.. Man informerar även att 
miljölicensen finns i lots, men man kan inte hantera det där. Det kommer en ny 
avfallsförordning som gäller hela Sverige där man ska registrera sitt avfall, vilket inte alla 
klubbar känner till.

Ungdomsgruppen- Frida Lindström/Wilma Daag Gustafsson ny sammankallande. Man fick 
ställa in träffen som man planerade innan i år på grund av Covid-19, nu planerar man för en 
ny träff i november där man ska träffa 15-20 personer på fyra (4) olika platser i Småland. 
Kenneth lägger till att man har två vakanser, vilket var valberedningens ide för att få en lokal 
anknytning i hela Småland, vilket dom tror, att det kan öka spridning i ungdomsgruppen i 
Småland.



§ 161 Corona Situationen

§ 162 Rapporter från styrelsen.

§ 163 Skrivelse
Sju (7) protokoll, som man kan gå in på SBF:s hemsida och läsa, vi har fått en ny klubb 
Westervik RC klubb Västervik. Inbjudan till SDF-Dagen (RF-Sisu), som Christer Landén 
åker på.

§ 164Åtgärdslistan 

§ 165 Årsmöte 2021 
Vi börjar planera årsmötet som blir den 6/2-2021, det diskuterades hur man ska arrangera det, 
prisutdelning fest m.m. Då vi inte vet hur situationen ser ut angående Covid-19, är det svårt 
att planera årsmötet. Vi tittar närmare på det till nästa möte.

§ 166 Övriga frågor.
Ann-Marie tog upp datasystemet Race-office, som vi har diskuterat till sekretariaten i 
Folkrace, att ägarna av programmet kommer den 11/12-20 till Jönköpings Motorklubb och 
kan hålla en utbildning för dom som är intresserade.
Kennet Ericson har från valberedningen, skrivit ihop ett upprop, som ska gå ut till klubbarna 
där man vill att klubbarna ska vara delaktiga inför valen till styrelsen i Småland.
Inbjudan till Rallyforum i Östergötland den 4/12-2020. Om restriktionerna är kvar, så ska man
försöka sända det på nätet, man måste anmäla sig till detta och dom 50 första får komma.

§ 167 Nästa möte
Tisdagen den 17/11kl.19,00 Digitalt. 15/12 kl 18,00 Vrigstad

§ 168 Mötets avslutande

Mats tackar för mötet och avslutar det.

Vid protokollet Justeras

Ann-Marie Nottemark Mats Bergman, tf ordf


