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

§ 211 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 212 Föregående protokoll.
Föregående mötesprotokoll godkändes och skrevs under.

§ 213 Ekonomisk rapport.
Ekonomin gicks igenom, vi avslutar året med en god ekonomi.

§ 214 Information från SBF.
Det informerades från månadsmötet med SBF, denna gång hölls det av Lars Stugemo och 
övriga i styrelsen. Det var uppskattat av deltagarna att få ta del av övriga styrelse, då Roger 
Engström och Anna Nordkvist var ute på andra uppdrag. David Lindström informerad att man
har kommit i gång med projektet Säkerhet i skogen. Man har tagit ett beslut att distriktrådet 
ska komma i gång igen som tidigare hette DOG-gruppen. Man kommer att jobba lite 
annorlunda än tidigare men utgångspunkten ska vara den samma, att lära av varandra och 
kunna ge råd till till exempel FS och Valberedning.
Bilsport galan kommer att äga rum den 22/1–2022 i Norrköping.

• Återstartstöd.
SBF har fått pengar till återstartstöd, där föreningar söker via Idrott online och distrikten 
genom SBF. Småland har sökt och fått beviljat pengar till utbildningar inom folkrace och 
rally, vilket innebär att kostnaden för föreningarna inte blir så hög när man skickar sina 
medlemmar på kurserna. Skulle man inte använda hela bidraget är man 
återbetalningsskyldig av det som man inte har använt.

§ 215 Utbildningar 2022.
Utbildning planeras inom folkrace att hållas vecka 10 och rally vecka 11 på Vrigstad 
värdshus.

§ 216 Presentation SGA
• Rapporter från Bilsportkonferensen samt se framåt mot 2022.

Rikard Andersson-Drifting. Man har fått ett helt nytt utskott, där man känner att man inte  
får den informationen som man önskar om vad som händer tex med regelverket mm. Det
är nu klart att man blir av med Hultsfred, vilket vi tycker är väldigt synd då det inte finns 
någon bana i Småland som man kan köra på. Man kommer dock att arrangera en tävling 
under påskhelgen på ELMIA, där Hultsfred är arrangör.

Richard Franzen-Virituell Man har redan hunnit komma i gång med en serie och man 
planerar för flera under nästa år. Man har startat upp en Facebook sida där man kan följa
detta, Syd Svenska Mästerskapet i Virituell Bilsport 21/22.

Gunnar Gustavsson-Radiostyrd. Det har varit väldigt lugnt under två år, men man börjar 
att komma i gång igen. Man har inte några inomhus banor kvar längre att köra på, och 
man upplever att det är svårt att få funktionärer till tävlingarna man arrangerar.



Torsten Cordes-Bil-O Man planerar att köra ett antal tävlingar samt att arrangera 
funktionärskurser under 2022. Ryds Motorklubb har kommit i gång med sportgrenen med
ett antal ungdomar som är drivande i klubben. Man hoppas dock på att fler klubbar börjar
att intressera sig för denna sportgren.

Sara Mejving, Jimmy Tykesson-Valberedningen Man känner att arbetet flyter på bra och 
har fått bra respons över deras arbete, som ska vara klart i mitten på januari 2022 inför 
Årsmötet. Rekryteringen för en utbildningsgrupp har legat nere pga. att man har väntat 
på vad SBF kommer med förslag på digital utbildning.

Wilma Daag Gustavsson- Ungdom Man har haft en ungdomsträff i Emmaboda som blev 
en lyckad sammankomst med fullt antal ungdomar. Man planerar för en kickoff med 
Västra och Södra med 20 från varje distrikt under 2022. Man har fortfarande önskemål att
utöka med en till i ungdomsgruppen.

Pär Hydén-Racing Man börjar få problem på allt fler banor med ljudnivån som man håller 
på att jobba med. Man kommer att köra fem deltävlingar på Anderstorp under 2022, samt
att man kontinuerligt har funktionärsutbildningar. Man känner dock att det är ett stort steg 
att gå upp till banracingen kostnadsmässigt då det inte finns någon mellan klass. Det 
kommer att hållas en enklare kurs för tävlingsledare som har eller vill uppgradera sig till B
eller A licens i Anderstorp.

§ 217 Årsmöte 2022.
Det planeras för årsmötet 2022 där vi kommer att planera för olika alternativ beroende på hur
pandemin är i Sverige vid den tidpunkten, men vi hoppas att vi kan träffas på Vrigstad 
Värdshus och hålla mötet där, som kommer att äga rum den 12/2–2022. Man beslutade även
att man inte träffar alla SGA:na på söndagen utan kommer lägga en helg under oktober 
2022, för att träffas och jobba igenom alla sportgrenar.

§ 218 Årshjul 2022
Mats redogjorde för hur årshjulet fungerar inför alla. Årshjulet fungerar som så att vi skriver 
upp vad som ska göras inför varje månad under ett helt år, och jobbar efter det.

§ 219 Rapport från styrelsen.
Mats-Möte med distriktrådet, haft kontakt med SGA på virtuella när det startades upp och 
Bilsportkonferensen, teams möte om digital utbildning, kontakt med SGA i rallycross.
David- Inbjuden till E-cupen prisutdelning i Norrahammar. Bilsportkonferensen
Ann-Marie- Bilsportkonferensen, haft kontakt med SGA rallycross.
Anneli-Teams möte om digital utbildning.
Anders- Teams möte om digital utbildning, möte med rallykommittén.

§ 220 Skrivelser.
Protokoll som man kan gå in på SBF:s hemsida och läsa.
SBF Begäran om namnändring. Emådalens Motorklubb har ansökt om namnändring, det nya
är Kristdala Motorsällskap. Vilket godkändes.
SSR-Protokoll årsstämman.
SBF: Ny invald klubb är Gislaveds MK.

§ 221 Övriga frågor.
Ann-Marie tar upp frågan angående Dropbox, Mats tittar vilken man har mest användning av,
det kom även upp andra förslag som vi tittar på.
Frågan kom upp hur det går med Bilcrossen, Ann-Marie tar detta vidare med vår FS 
kontaktperson.



§ 222 Åtgärdslistan.
Gicks igenom.

• Arbetsfördelning 2022.

§ 223 Nästa möte.
Torsdagen den 13/1 2022 kl 18,00 Vrigstad.

§ 224 Mötets avslutande.
Mats tackar för mötet och avslutar det.

Vid protokollet Justeras

Ann-Marie Nottemark Mats Bergman


