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

§ 183 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

§ 184 Föregående protokoll.
Föregående mötes protokoll godkändes, men inte underskrivet då detta var ett digitalt möte. 

§ 185 Ekonomiska rapporter.
Christer lämnar en ekonomisk rapport, där vi kan konstatera att vi troligen kommer att hamna 
på ett noll (0) resultat.

§ 186 Information från SBF, DOG möten m.m.
Det har varit en digital distriktsordförandekonferens den 5/12-20, som Mats informerar om, 
man har haft ett DOG möte som Mats och Christer informerar om.

§ 187 Corona Situationen.
Vi följer dom nya restriktionerna som har kommit, vilket innebär att all verksamhet ligger 
nere i distriktet tills man får nya direktiv.

§ 188 Presentationer SGA
o Samtal om hur ni ser på 2021 till exempel inom:
 Tävlingsverksamhet
 Utbildningsbehov
 Aktiviteter för att öka antalet licensierade
 Behov av lägre insteg i respektive gren

Folkrace- Leena Tidman. Det är många klubbar som har sökt tävlingar för 2021, vilket innebär att det 
kommer krocka mellan olika klubbar, Det beslutades att styrelsen står bakom kommitténs beslut om 
att dela ut fasta datum. Man har skickat upp några frågor till utskottet, men inte fått någon respons från
dom. Styrelsen tar kontakt med utskottet för att föra frågan vidare. Frågan kom upp om fria starter för 
2020 som man inte har kunnat utnyttja, frågan flyttas till övriga frågor.

Dragracing- Josef Zetterberg. I dagsläge så är det ingen klubb i Småland som har sökt tävling för 
2021. Det kommer inte bli något distriktsmästerskap 2021. Det är ett stort tryck på att man ska hålla en
förarkurs i Småland, man planerar för en digital utbildning för både förare och funktionärer till våren.

Drifting-Rikard Andersson. Ingen klubb har sökt några tävlingar för 2021. Hultsfred har 
planerat för fem (5) tränings tillfällen. Utskottet har gått ut med att det kommer komma in nya
personer i utskottet, det är inte klart med vilka det blir ännu. Norska Gatubil kommer bli ny 



promotor som ska driva SM och RM, vilket man tror kommer bli bra. Det skulle behövas en 
lägre instegsklass för att fånga upp dom yngre. Man har inte haft någon SGA träff. 

Enkel bilsport-Magnus Robertsson. Det är väldigt lugnt för tillfället, då intresset har minskat i
Drivers Open, Inga tävlingar är sökta för 2021. Detta är en tävlingsform som man kan söka 
tävlingstillstånd med kort varsel. Ett förslag som kom upp är att man ska försöka få in 
ungdomar som har A-traktorer, där dom ska lösa olika uppgifter med sin bil typ manöverbana 
mm, som kan vara ett insteg till motorsporten.
 

Karting-Torgny Nilsson. Det är ett antal tävlingar sökta för 2021. Man tittar på utbildningar 
tillsammans med södra. Det är fortsatt ökning med nya förare, vilket man ser positivt på. Man 
planerar även karting on tour 2021.

Rally- Oscar Almqvist. Tävlingskalendern för 2021 är klar. Man tittar på olika alternativ på 
utbildning i Mars om restriktionerna är kvar. Ett alternativ på insteg till rally är t.ex. Drivers 
Open som man tittar på. 

Rallycross/Crosscart -Tom Nilsson. Det har varit fem (5) st SM deltävlingar denna säsong. 
Man har fått bra respons efter att ha kontaktat Utskottet och Förbundsstyrelsen, och man ser 
positivt på detta. Det är fyra (4) tävlingar i supercupen inplanerade för 2021, men man känner 
att det behövs en ny instegsklass på distriktsnivå, eftersom man har flyttat upp den lägsta 
klassen 2150 till SM nivå, för att få igång rallycross på distriktsnivå igen.

Ungdomsgruppen- Wilma Daag Gustafsson. Man hoppas att man ska kunna göra någon 
aktivitet under 2021. Man funderar på att göra en enkät som man skickar ut, där man kan 
lämna förslag på aktiviteter samt göra en film där man presenterar sig och berättar vad dom 
gör i ungdomsgruppen, som man kan gå ut med på skolor t.ex.

Miljö- Frankie Larsson. Det fungerar bra, man planerar för gemensamt utbildningsmaterial i 
miljö, säkerhet och bana, så alla i Sverige får samma material. Man har skickat in miljöplan 
och vision till SBF. Man funderar på att skicka ut en enkät till distrikten om utbildning, där 
Christer är med och hjälper till med lämplig text för klubbarna. Man har bra samarbete med  
Mikael Noren från Svemo är anställd på 25% av SBF. 
 § 189 Årsmöte 2021 
Årsmötet flyttas till den 7/2-2021 kl. 17,00 och kommer att genomföras digitalt, då vi tror att 
restriktionerna är så att vi inte kan genomföra något fysiskt möte. 
Christer skickar ut kallelse till alla klubbar i Småland.

§ 190 Rapporter från styrelsen.
Mats- DOG-Möte och varit på SSR årsstämma, haft kontakt med valberedningen.
David- Träffat valberedningen. SGA träff genom Teams, ett nytt möte är planerat i slutet på 
januari.
Christer- DOG-möte, sedvanligt kansliarbete.

§ 191 Skrivelse
Ett antal protokoll som man kan gå in på SBF:s hemsida och läsa. 
Thorsten Cordes har skickat in en skrivelse om att ändra hemsidan, då han tycker att det står 
samma sak på flera ställen. Svar: Systemet är byggt så för distrikten i Idrott Online, vi ser 
ingen anledning att ändra på detta.
Uppklassning av licens, Christer kollar upp denna innan vi godkänner den.



§ 192 Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan gicks igenom. Vision 2025 och kurshelger tas bort.

§ 193 Övriga frågor.
Frågan om förlängning av chefsfunktionärslicenserna över 2021, då vi inte vet hur situationen
ser ut angående kurser till våren, beslutades att alla dessa licenser gäller även 2021. Det 
beslutades att alla som har haft fria starter från Smålandscupen 2020, samt alla andra 
sportgrenar får ta med sig dem till 2021, då det har varit många inställda tävlingar pga. 
pandemin.

§ 194 Nästa möte
Tisdag den 19/1-2021

§ 195 Mötets avslutande
Mats avslutar mötet med att önskar alla en god jul och ett gott nytt år.

Vid protokollet Justeras

Ann-Marie Nottemark Mats Bergman, tf ordf


