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PROTOKOLL FS 02/2022 
Datum: 2022-02-16 
Plats: Via Microsoft Teams 
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Roger Engström, Ordförande 
Maria Björk Svensson, Vice Ordförande  
Lars Stugemo, Vice Ordförande 
Tony Ring, Ledamot 
Ninna Engberg Hansson, Ledamot 
Susanne Kottulinsky, Ledamot 
Anna Nordkvist, Generalsekreterare  
Disa Glaser, Sekreterare 
Mats Ekblad, Ekonomikonsult §25–27 
 
 
 
 
Fredrik Wakman, Ledamot 
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§ 19 Mötets öppnande  
Ordförande Roger Engström hälsade alla mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

§ 20 Val av protokollförare 
Förbundsstyrelsen beslutade att välja Disa Glaser till protokollförare. 
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§ 21 Val av protokolljusterare 
 Förbundsstyrelsen beslutade att välja Maria Björk Svensson till protokolljusterare. 
 

§ 22 Fastställande av mötets dagordning  
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes. 

 

§ 23 Föregående protokoll  
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS0122 som godkändes och lades till handlingarna. 
 

§ 24 Pågående ärenden 
Förbundsstyrelsen gick igenom kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten. 

 

§ 25 Rapporter 

 a) GS-Rapport  
Förbundsstyrelsen tog del av Anna Nordkvists GS-rapport.  
 
b) Licensstatistik 
Förbundsstyrelsen gick igenom licensstatistiken för januari 2022. 
 

§ 26 Ekonomi – Uppföljning 
 Förbundsstyrelsen tog del av information från Generalsekreterare Anna Nordkvist och ekonomiansvarig 

Mats Ekblad gällande det ekonomiska läget för Svenska Bilsportförbundet och dess bolag. 
 

§ 27 Milersättning för SBF-uppdrag 
 Förbundsstyrelsen tog emot ett ärende från Racingutskottet gällande milersättning vid SBF-uppdrag.  
 Ersättningen är idag 18,50 kr/mil skattefritt, enligt Skatteverkets regler. Ärendet föreslår att ersättningen 

ska höjas för att täcka bland annat nuvarande drivmedelspriser.  
 Förbundsstyrelsen diskuterade frågan och beslutade att undersöka den vidare. Ärendet kommer att tas 

upp på kommande Distriktsdialog (1/3–2022).  
 Förbundsstyrelsen beslutade vidare att uppdra åt Generalsekreterare Anna Nordkvist att lyfta frågan till 

Riksidrottsförbundet, i syfte att idrottsrörelsen tillsammans ska skicka in en motion till regeringen om att 
justera det skattefria beloppet.  

 

§ 28 Förändring av regelprocessen  
 Generalsekreterare Anna Nordkvist presenterade ett förslag för ny process kring hantering av 

tävlingsregler. Enligt beslut i FS1221 §190, ansvarar nu mer sportgrensutskotten för att fastställa de 
sportgrensspecifika tävlingsreglerna.  

 Det nya förslaget innebär att avveckla Regelkommitténs uppdrag gällande tävlingsregler, och överlämna 
det direkt till utskottet vidare till sportgrenskoordinatorerna och publicering. 

 Regelkommittén har dock fortsatt uppdrag, tillsammans med Teknikavdelningen på det centrala kontoret, 
gällande framtagning av mall för de tekniska reglerna. 

 Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget och uppdrog åt Generalsekreterare Anna Nordkvist 
att ta fram en processkarta för den nya hanteringen.  

 
§ 29 Förbundsmöte 2022 – program 
 Förbundsstyrelsen gick igenom programmet inför Förbundsmöteshelgen 2022.  
 Förbundsstyrelsen beslutade också att tidigarelägga ordinarie styrelsemöte som hålls i samband med 

Förbundsmötet. Mötet planeras till torsdag 7 april. 
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§ 30 Bilsportgalan 2022 
 Förbundsstyrelsen tog del av den dialog som först gällande flytten av Bilsportgalan 2022. 
 Bilsportgalan genomförs tillsammans mellan Svensk Bilsport och motorförlaget Albinsson och Sjöberg 

med tidningen Bilsport.  
 Det nya datumet för galan är 7 maj 2022, fortsatt i Norrköping.  

 
§ 31 Svenska Rallyt 

Ordförande Roger Engström och Generalsekreterare Anna Nordkvist informerade Förbundsstyrelsen om 
det senaste kring dialogerna angående Svenska Rallyt. 

           Förbundsstyrelsen beslutade att ge Generalsekreterare Anna Nordkvist mandat att fortsätta dialogen och 
återkoppla till styrelsen för beslut om fortsatt hantering.  

 

§ 32 Proposition – Stadgerevidering 
 Förbundsstyrelsen gick igenom propositionen och de tilläggsyrkanden som tillkommit sedan dialoger med 

distrikten.  

  
§ 33 SBF Strategi och Vision 
 Förbundsstyrelsen diskuterade framtiden och såg över kalendern för att hitta dagar kring uppstart av 

Svensk Bilsport strategiarbete.  

  
§ 34 Styrelsens agerande i frågor utifrån 
 Förbundsstyrelsen diskuterade sitt agerande gällande frågor som respektive ledamot får till sig. 

Förbundsstyrelsen beslutade att tillsammans jobba för att styra frågorna till rätt instans och framför allt 
se till att de operativa frågorna och ärendena hamnar hos det centrala kontoret.  

 
§ 35 Resestipendiet 2021 
 Förbundsstyrelsen tog emot ett ärende från Utmärkelsejuryn gällande att höja Resestipendiet från 15 000 

kr till 20 000 kr.  
 Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget och införa höjningen för mottagare av Resestipendiet 

2021. 
 

§ 36 Säkerhet i skogen 
 Förbundsstyrelsen tog del av uppdatering från Lars Stugemo gällande projektet ”Säkerhet i skogen”.  
 En rapport är framtagen och ligger nu ute på remiss. Slutgiltig rapport kommer att kommuniceras.  

 
§ 37 Nästa möte  

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till torsdagen den 17 mars 2022. 
 

  Kommande styrelsemöten   Sista dagen att lämna in ärenden 
 17 mars – Ordinarie möte   7 mars  
 7 april – Ordinarie möte    30 mars 
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§ 38 Mötets avslutande 
Roger Engström tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat. 
 

 
Protokoll upprättat av:     Protokoll justerat av: 

 

___________________________________ ___________________________________ 
Disa Glaser, Sekreterare Roger Engström, Ordförande 
 
Protokoll justerat av: 

 

___________________________________ 
Maria Björk Svensson, Vice Ordförande 
 

 
 

 


