PROTOKOLL FM 2019
Svenska Bilsportförbundets Förbundsmöte
Söndag den 7 april 2019, kl. 09.30
Radisson Blu Arlandia Hotell, Arlanda.

Inledning
Förbundsordförande Lars Pettersson hälsade alla varmt välkomna till årets Förbundsmöte och
bjöd sedan upp Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson till scenen för ett anförande.
Anförande
Björn Eriksson informerade bland annat om några av de ganska stora och viktiga frågor som
kommer att avgöras vid det kommande Riksidrottsmötet i Jönköping.
– Vem är medlem?
Hur ska idrotten organiseras, behöver möjligheterna till medlemskap förändras?
– Ekonomiska stödsystem!
Det är få som förstår hur de nuvarande stödsystemen är uppbyggda och därför föreslås en
förändring genom att införa nya principer för hur stödsystemen ska fungera.
– Etik – Juridik!
Nuvarande juridiska regler hanterar främst den idrottsliga verksamheten det gör att vissa
frågor riskerar att hamna lite utanför juridiken. Mobbning, övergrepp, sexuella trakasserier etc.
behöver hanteras på nya sätt och därför föreslås en förändring av ”Idrotten vill” samt att en ny
etisk plattform ska instiftas.
Björn nämnde även lite om några av motionerna som har inlämnats till Riksidrottsmötet.
Förtjänsttecken
Svenska Bilsportförbundets högsta utmärkelse för ledare Guldratten tilldelades:
Nr. 505
Nr. 506
Nr. 507

Roger Engström, Wäxjö Motorsällskap
Elisabet Svensson, Västra Östergötlands Motorklubb
Anders Ek, Racerhistoriska Klubben

Svenska Motorfederationens Kungliga Medalj tilldelades:
Kenneth Thorén, Motorklubben Rimo
Rolf Lundberg, SHRA Mantorp
Parentation
Lars Pettersson uppmanade församlingen att resa sig för parentation för de som det senaste
året lämnat oss. En kort film visades över:
Erhard ”Dallas” Mathiesen
Åke ”Bryggarn” Andersson
Erik Berger
Sören Johansson
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§ 1 Mötets öppnande
Förbundsordförande Lars Pettersson förklarade Förbundsmöte 2019 öppnat.
§ 2 Fastställande av röstlängd
Kurt Lennart Jönsson, SBF:s kansli upprättade mötets ombudsförteckning genom upprop.
Trettiofem (35) ordinarie ombud närvarade samt fyra (4) ersättare.
Beslut: Mötet fastställde röstlängden omfattande 39 ombud förfogande över totalt 41 röster.
Fastställd ombudsförteckning biläggs protokollet.
§ 3 Fastställande av föredragningslista för mötet
Lars Pettersson frågade mötet om föredragningslistan för mötet kan fastställas.
Beslut: Mötet fastställde föreslagen föredragningslistan.
§ 4 Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig ordning
På fråga om mötet var i stadgeenlig ordning utlyst informerades att mötet utlysts i:
-

handlingar till Förbundsmötet 2018 samt vid mötet.
protokoll från Förbundsmötet 2018, publicerat via Bilsport Online.
SBF:s officiella kungörelseorgan hemsidan www.sbf.se den 13/12 2018.
RF:s kungörelseorgan www.idrottenskungorelser.se den 5 december 2018.

Beslut: Mötet beslutade att mötet varit utlyst i behörig ordning.
§ 5 Val av ordförande för mötet
Valberedningen föreslog mötet att välja Björn Eriksson till mötets ordförande.
Beslut: Mötet valde enligt valberedningens förslag Björn Eriksson till mötets ordförande.
§ 6 Val av sekreterare för mötet
Valberedningen föreslog mötet att välja Kurt Lennart Jönsson till mötets sekreterare samt att
välja Anna Nordkvist till bisittare.
Beslut: Mötet valde enligt valberedningens förslag Kurt Lennart Jönsson, SBF:s kansli, till
mötets sekreterare, med Anna Nordkvist, SBF:s Generalsekreterare, som bisittare.
§ 7 Val av två protokolljusterare samt val av två rösträknare
Valberedningen föreslog mötet att välja Elinore Selldén, Nedre Norra BF och Margaretha
Johansson, Upplands BF till protokolljusterare.
Beslut: Mötet valde enligt valberedningens förslag Elinore Selldén, Nedre Norra BF, och
Margaretha Johansson, Upplands BF, till protokolljusterare.
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Valberedningen föreslog mötet att välja Disa Glaser, SBF:s kansli och Peter Lindkvist, SBF:s
kansli, till rösträknare.
Beslut: Mötet valde enligt valberedningens förslag Disa Glaser, SBF:s kansli och Peter Lindkvist,
SBF:s kansli, till rösträknare.
§ 8 Verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhets- och räkenskapsåret
Ordföranden gav församlingen fritt att kommentera innehållet.
Annemo Friberg, ledamot i Juridiska Kommittén, uppger sig ha uppmärksammat att det finns
ett flertal felaktigheter vad gäller medaljfördelning som presenterades i berättelsen.
Ordföranden läste verksamhetsberättelsens rubriker och inga övriga kommentarer framfördes.
Annemo beskrev mer i detalj de felaktigheter hon uppmärksammat vad gäller fördelning av
medaljer i rally.
Räkenskaperna för det föregående året föredrogs vid en separat genomgång under lördagen.
Ombuden gavs då en mer detaljerad genomgång av räkenskaperna.
Beslut: Mötet beslutade att godkänna framlagd verksamhets- och förvaltningsberättelse med
en notering om att de felaktigheter Annemo har påtalat ska korrigeras.
Not.
De felaktiga detaljerna i medaljfördelningen kommer att justeras och en uppdaterad berättelse
kommer att publiceras digitalt via Svenska Bilsportförbundets hemsida.
§ 9 Revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Mötet gav ingen kommentar på revisionsberättelsen, upprättad av Carola Strandberg, av
Förbundsmötet vald revisor för Svenska Bilsportförbundet.
Revisionsberättelsen finns publicerad i Verksamhetsberättelsen för 2018.
§ 10 Fråga om Förbundsstyrelsens ansvarsfrihet
Efter genomgång av förvaltnings- och räkenskapsberättelse samt revisionsberättelsen frågar
ordföranden om mötet kan bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
Beslut: Mötet beslutade enhälligt att bevilja Förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för det gångna
räkenskaps- och verksamhetsåret.
§ 11 Behandling av propositioner
Förbundsstyrelsens förslag om förändring av förbundets distriktsindelning.
Daniel Nyman, vice ordförande i Förbundsstyrelsen, informerade om styrelsens andemening
med den framlagda propositionen och den slutliga kommentaren som har tillagts.
Beslut: Mötet tillstyrkte propositionen med den tillagda kommentaren att styrelsen i god
anda tillsammans med distriktens styrelser ska arbeta fram ett omröstningsbart förslag att
ta ställning till vid Förbundsmöte 2020.
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§ 12 Behandling av motioner
Förslag att den avgift Förbundsstyrelsen beslutat ska gälla för tävlingsarrangörer, avseende
trafikförsäkring för utlandsregistrerade bilar i rallytävlingar, ska tas bort och att den istället
ska påföras den tävlande vid aktuellt fall.
Urban Wahlberg, ledamot i Förbundsstyrelsen informerade att konsekvensen av att anta
motionen skulle innebära att utlandsregistrerade fordon inte skulle kunna beviljas start i
svenska tävlingar fr.o.m. 1/1 2020. Förbundsstyrelsen yrkar på att istället för att motionen
antas ge styrelsen mandat att arbeta fram en ny finansieringsmodell att gälla fr.o.m. 2020.
Motionären informerade att motionen dras tillbaks efter att Förbundsstyrelsen informerat sin
avsikt att under 2019 se över en annan finansieringsmetod att gälla inför 2020.
§ 13 Genomgång av verksamhetsplan och ekonomisk plan för år 2019
Mötesombud och distriktsstyrelser tog del av verksamhetsplan och inkomst- och utgiftsstaten
för innevarande räkenskapsår i de utsända handlingarna till mötet.
Vid ett förberedande möte lördag den 6 april 2019 gavs en mer detaljerad genomgång av den
ekonomiska planen av Mats Ekblad, kansliets ekonomichef.
Ett par justeringar har gjorts i innevarande års budget vad gäller två av koncernens bolag, vilket
påverkar den i handlingarna redovisade planen något.
Mötet gav ingen kommentar av verksamhetsplan eller inkomst- och utgiftsstat för 2019 varför
dessa lades till handlingarna.
§ 14 Fastställande av föreningarnas inträdes- och årsavgift till förbundet
Förbundsstyrelsen föreslog mötet att fastställa avgifter för 2020:
Medlemsavgiften föreslogs bli höjd från 2 600 kr till 2 750 kr.
Förseningsavgiften föreslogs vara oförändrat 1 000 kr.
Inträdesavgiften föreslogs bli höjd från 1 250 kr till 1 350 kr.
Beslut: Mötet beslutade i enlighet med Förbundsstyrelsen förslag.
§ 15 Antagande av förbundets officiella kungörelseorgan
Förbundsstyrelsen föreslog mötet att besluta att förbundets hemsida www.sbf.se ska vara
förbundets officiella kungörelseorgan för det kommande arbetsåret.
Beslut: Mötet beslutade i enlighet med Förbundsstyrelsens förslag.
§ 16 Val på ett år av förbundsordförande och ordförande i förbundsstyrelsen
Valberedningen föreslog omval av Lars Pettersson. Inga ytterligare kandidater föreslogs.
Beslut: Mötet valde enhälligt Lars Pettersson till förbundsordförande, tillika ordförande i
förbundsstyrelsen på ett år.
Lars tackade för förtroendet att få leda Bilsportförbundet ett år till.
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§ 17 Val på två år av halva antalet övriga ledamöter i Förbundsstyrelsen
Valberedningen föreslog omval av Urban Wahlberg, Karin Leandersson och Per-Gunnar
Andersson. Inga ytterligare kandidater föreslogs.
Beslut: Mötet valde Urban Wahlberg, Karin Leandersson och Per-Gunnar Andersson till
ledamöter i Förbundsstyrelsen på två år.
§ 18 Revisor
Mötets sekreterare informerade mötet att Carola Strandberg (BDO Nordic) valdes till
revisor på två år vid Förbundsmötet 2018.
§ 19 Val av tre ledamöter på två år i valberedningen
Hans Avelin, med fullmakt från Juridiska Kommitténs ordförande, informerade mötet att det
till juridiska kommittén inkommit förslag till två av de tre positionerna i valberedningen:
omval av Anneli Lundmark och Per-Erik Persson.
Ulf Sikström, Ombud för ÖNBF, föreslog omval även av Mats Öberg.
Beslut: Mötet beslutade att välja Anneli Lundmark, Per-Erik Persson och Mats Öberg till
ledamöter i valberedningen på 2 år.
§ 20 Val av ordförande i Valberedningen på ett år
Hans Avelin, med fullmakt från Juridiska Kommitténs ordförande, presenterade att det
inkommit ett förslag till ordförande i valberedningen: nyval av Annelie Lundmark.
Mötet beslutade att välja Annelie Lundmark, till ordförande i valberedningen på 1 år.
§ 21 frågor om Val av Ombud till Riksidrottsmötet 2019
Valberedningen föreslog mötet att utse ombud att representera förbundet vid RF-stämman i
Jönköping den 24-26 maj 2019 enligt följande:
Ordinarie ombud:

Lars Pettersson
Daniel Nyman
Anna Nordkvist
Kurt Lennart Jönsson

Förbundsordförande
vice ordf. Förbundsstyrelsen
Generalsekreterare
SBF:s kansli

Ersättare:

Jörgen Ekwall

Marknadschef

Beslut: Mötet beslutade i enlighet med Valberedningens förslag.
§ 22 Kungörelse av Förbundsmöte 2020
Lars Pettersson informerade att Förbundsmöte 2020 kommer att anordnas den 26 april 2020,
plats kungörs via förbundets kungörelseorgan www.sbf.se.
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§ 23 Mötet avslutas
Mötets ordförande, Björn Eriksson, tackade för sig och överlämnade ordförandeklubban
till den omvalde Förbundsordföranden Lars Pettersson med orden ”Vad världen behöver
är ödmjuka genier, det är så få av dem kvar! Så du får väl försöka leva upp till det mottot,
tycker jag!”.
Lars avslutade därmed Förbundsmöte 2019.

Efter mötets avslutande genomfördes avtackningar av ledamöter som avslutat sina uppdrag i
utskott och kommittéer enligt följande:
Ida Lidebjer Granberg
Hans-Eric Berg
Kenny Lagerlöf
Leif Magnusson
Rolf Lundberg

Rallyutskottet
Säkerhetskommittén
Disciplinnämnden
Folkraceutskottet
Dragracingutskottet

4 år
9 år
7 år
6 år
10 år plus

Inte närvarande
Inte närvarande

Lars avrundade dagen med att å styrelsens vägnar tacka för förnyat förtroende samt att de
kommer att jobba hårdare för att närma sig distrikt m.fl. ännu mer.
Dagen avslutades med fika.

Vid protokollet:

Justeras:

Kurt Lennart Jönsson
Förbundsmötets sekreterare

Björn Eriksson
Förbundsmötets ordförande

Av Förbundsmötet utsedda protokolljusterare:

Elinore Selldén
Nedre Norra BF
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