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Närvarande

Inbjudna
SGA

Frånvarande

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

Torsten Cordes
Frankie Larsson
Rikard Andersson
Gunnar Gustavsson
Oscar Almqvist
Tom Nilsson
Richard Franzen
Wilma Daag Gustavsson

Leena Tidman 
Magnus Robertsson
Torgny Nilsson

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



§ 174 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

§ 175 Föregående protokoll.
Föregående mötesprotokoll godkändes, och skrevs under. Vi rättar protokoll 16, under mötet 
avslutas står det §182 ska vara §172.

§ 176 Ekonomiska rapporter.
Vi har en god ekonomi, och det börjar komma in tillståndsavgifter.

§ 177 Information från SBF.
Mats redogjorde vad som gicks igenom på det sista månadsmötet med SBF som var den 5/10.
Det informerades om omstartspengar, som man kan söka i distriktet och klubbar. Distriktet 
söker via SBF, och klubbarna via SISU.
Den 12/10 presenterades dom nya utskotten i dom olika sportgrenarna.

§ 178 Presentation SGA
• Samtal om året som varit men framför allt se framåt mot 2022

Bil-O/Regularity-Torsten Cordes. Började i februari förra året med ett månadsbrev som går ut
till ca 75 personer. Man körde en tävling förra året, och kom i gång med den första tävlingen 
den 11/9–2021. Det har kört ett SM och nordiska, där man fick mycket beröm. Man hoppas på
11–12 tävlingar under 2022 samt utbildningar för funktionärer där en timme är hjärt och 
lungräddning. Det finns även önskemål om att komma ut till klubbarna i Småland och berätta 
om sportgrenen.

Dragracing-Josef Zetterberg. Sportgrenen lider av att man arrangerar tävlingar genom Nitroz. 
Småland har haft en lokal tävling i Älmhult, medan Nitroz har arrangerat ett antal tävlingar. 
Det har genomfört en tävling på Mantorp där 2 klasser genomfördes genom SBF då det var 
SM klasser, dom andra 10 klasserna kördes genom Nitroz. Man märker att det börjar komma 
nya förare, men att det är svårt att motivera licenser och medlemskap i en klubb då man 
behöver lösa ut två licenser för att kunna köra en i SBF och en i Nitroz. Man har även fått in 
intressen på en kille som vill bli banbesiktare i Småland

Drifting-Rikard Andersson. Förra året var det mesta inställt, detta år har varit bra med 
tävlingar. Arrendet på Hultsfred har inte blivit förlängt, viket innebär att man inte har någon 
anläggning i Småland, viket är ett stort problem, då man tror att man kommer att tappa förare.
Man tittar vidare på andra alternativ.

Radiostyrd-Gunnar Gustavsson. Det arrangeras lite tävlingar varje år, det har byggts en ny 
bana i Västervik som man väntar på att den ska besiktigas, man hoppas även på en bana på 
Anderstorp. Det har börjat att komma in elbilar i sporten.

Rally-Oscar Almqvist. Tävlingarna har börjat att komma igång, och man har börjat att titta på 
tävlingarna inför 2022. Man har noterat att man kan få problem framöver med notskrivning då
nuvarande har informerat om att eventuellt sluta.



Rallycross/Crosskart-Tom Nilsson. Det har arrangerat SM tävlingar med stora startfält, och 
DM tävlingar som dessvärre har varit dålig uppslutning på, vilket har resulterat i inställda 
tävlingar. Man tittar på en GM-Cup inför nästa år som ska arrangeras runt Göteborg som man 
hoppas mycket på, det kan bli ett bra 2022 för rallycrossen att komma i gång på lägre nivå än 
SM.
SGA i Crosskart är vakant tills vidare.

E-Sport/Virituell-Richard Franzen. Ny som SGA. Man har börjat titta vilka klubbar som har 
Virituell bilsport. Mats kommer att uppmana klubbar som har E-sport i sin klubb i nästa 
månadsutskick att man kontaktar Richard.

Miljö-Frankie Larsson. Det har gjorts en ny miljöplanen, i nuläget sitter han själv på miljö i 
hela Sverige inom SBF, man har även bra samarbete med Svemo. Man har haft hjälp med att 
sätta ihop en mall angående miljö och hållbarhet svensk bilsport mot 2030. Det jobbas på att 
få in miljöcertifieringen i lots. Man har uppdaterat regelverket på bland annat presenning 
under tävlingsfordon.

Ungdomsgruppen-Wilma Daag Gustavsson. Man ska ha en träff den 30/10, med gokart i 
Emmaboda, sen kommer man göra en utvärdering för att se vad man kan göra under 2022.  
Nu har vi tre ungdomar i ungdomsgruppen och man har önskemål om att få in en till.

§ 179 Årsmöte 2022.
Gicks igenom. Christer har bokat Vrigstad värdshus. Årsmötet kommer att vara den 12/2 2022

§ 180 rapporter från styrelsen.
David- Har blivit utsedd att ingå i en grupp om säkerhet i skogen, där man ska gå igenom 
några olyckor som har inträffat.
Christer-sedvanligt kansliarbete.
Mats- Har haft fullt upp att arrangera SM rally på hemmaplan.

§ 181 Skrivelser
Protokoll som man kan gå in på SBF:s hemsida och läsa.

§ 182 Övriga frågor.
Mats-Uppstartspengar om vi kan söka för våra kurser för att utbilda funktionärer på våra 
kurser vi har i mars, Beatrice kontaktar Disa på kansliet om detta.
SBF har skickat ut att man kan söka utmärkelse, som vi tar med oss ut till klubbarna, och i 
nyhetsbrevet.
Ann-Marie har tittat på olika alternativ till ny mejl till distriktet, och adressändring.

§ 183 Åtgärdslistan.
Gicks igenom

• Arbetsfördelning 2022
Gicks igenom.



§ 184 Nästa möte.
Tisdagen den 16/11 kl 20,00 Teams.
Torsdagen den 16/12 kl 18,00 Vrigstad, med SGA och valberedningen.

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

Vid protokollet Justeras

Ann-Marie Nottemark Mats Bergman


