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PROTOKOLL  15 / 2021
Teams 2021-09-14

Närvarande

Inbjudna
Kontaktperson FS

Frånvarande

Mats Bergman
Christer Landén
Anders Johansson 
Beatrice Ågren Karlsson
David Lindström
Anneli Thylen

Susanne Kottulinsky Åhlin

Ann-Marie Nottemark

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

§ 152 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

§ 153 Föregående protokoll.
Föregående mötesprotokoll godkändes, men är inte underskrivet då mötet var digitalt.

§ 154 Ekonomiska rapporter.



Ekonomin är god, det fortsätter att komma in tillståndsavgifter då en hel del tävlingar körs.

§ 155 Information från SBF.
Mats informera från det månadsmöte som SBF har, för dom som inte kunde vara med.
Den presentation som gjordes av styrelsen var väldigt bra. Susanne tog upp säkerheten i SSR 
och om olyckan som hände där. Det viktigaste är att förarna varnar varandra när en olycka har
hänt. Skriv i PM till de tävlande om vad som gäller så de inte missar det. 

§ 156 Coronasituationen och återstart.
Det körs lite tävlingar i alla grenar, vi håller oss uppdaterade från folkhälsomyndigheterna om
eventuella ändringar. Vimmerby släpper sin tävling fri för publik. Att vara noga med vid 
tävlingar är att kolla om polisen har skrivit in att funktionärer ska vara 18 år, detta tycker vi är
märkligt med tanke på att vårt regelverk säger att funktionär kan man vara från 15 år. Skicka 
exempel till Susanne

§ 157 Arbetsfördelning inför 2022.
Mats går igenom presentationen och vi går igenom alla punkter som ska göras, Christer håller 
på att göra USB minnen till Beatrice om utbildningar, Anneli om tillståndsgivning och Ann-
Marie om det övriga. Vid nästa möte så måste vi skriva ett protokollsutdrag där vi ger Anneli 
tillträde till våra bank förehavanden. Vi har missat att bjuda in valberedningen till dagens 
möte angående nya SGA eller kommittéledamöter som från 1 oktober skall gå bredvid till 31 
december, så vi får ta ett extra Teams möte den 28 september kl. 20.00.

§ 158 SGA Virtuell Bilsport.
Christer har pratat med den tilltänkte SGA som själv är tävlande, vad Christer fick fram så var
det inget som hindrade utan att vi kan välja in honom som SGA för Virtuell Bilsport. 
Beslut: att välja Rickard Franzen som SGA för Virtuell Bilsport. 

§ 159 Rapporter från styrelsen.
Beatrice - samtal från ungdomsgruppen där Wilma kommer av avgå som SGA. Vid sökta 
datum i Folkrace så är det många krockar trots att de har blivit tilldelade datum i förväg.
Anneli - haft kontakt med Magnus Robertson angående Fryshuset, han har sökt Lina 
Leandersson, Kalmar om de har möjlighet att ta hand om dessa ungdomar, annars så kontaktar
han Lessebo om de har möjlighet. Närvarat vid Driver Open tävlingen i Vetlanda.
Mats - har haft kontakt angående Fryshuset
Christer - har kontakt med Anneli angående tävlingstillstånden. Vanligt kansliarbete.
Anders - har diskuterat med bilorienteringen, SGA möte i rally där han inte har blivit kallad.
David – Incidentrapporter där återkoppling inte fungerar i SSR. Räddningstjänsten vet inte 
hur de ska ta ur en person i tävlingsbilar. Arrangörer får ta det med räddningstjänsten vid 
varje tävling, SBF har det på bordet. Incidentrapporterna hur länge ska de sparas, David 
kollar?

§ 160 Skrivelser
Protokoll som man ska gå in på SBF:s hemsida och läsa, särskilt för de grenar man är 
kontaktperson.
Solkustens AWD uteslöts den 12 augusti. 

§ 161 Åtgärdslistan.
Gicks igenom.



§ 162 Övriga frågor.
Mats – Smålands rally klassisk undrar om de kan få ett bidrag från förbundet till sina 
kostnader nu i uppstarten? Vi var eniga om att inte ge dem något bidrag då vi måste behandla 
alla sportgrenar lika. 
Christer – vi måste ta beslut om vilken mejladress, postadress mm som vi ska ha från 
årsskiftet då han formellt inte ska ha hand om detta. 
David – undrar om valberedningen kan få någon form av distriktslegitimation när de är ute 
och pratar med tilltänkta styrelsemedlemmar. Christer fixar det. 

§ 163 Nästa möte.
Tisdagen den 28/9 kl 20,00 Teams
Tisdagen den 12/10 kl 18,00 Vrigstad, med SGA

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

Vid protokollet Justeras

Anneli Thylen Mats Bergman


