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PROTOKOLL FS 05/2022 
Datum: 2022-04-07 – 2022-04-08 
Plats: Radisson Blu Arlanda Hotel samt via Microsoft Teams 

 Närvarande: 
(* = beslutande) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Frånvarande: 
(* = beslutande) 
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Roger Engström, Ordförande 
Maria Björk Svensson, Vice Ordförande  
Lars Stugemo, Vice Ordförande  
Tony Ring, Ledamot § 52–54, § 61 
Ninna Engberg Hansson, Ledamot 
Susanne Kottulinsky, Ledamot  
Fredrik Wakman, Ledamot 
Anna Nordkvist, Generalsekreterare  
Disa Glaser, Sekreterare 
Mats Ekblad, Ekonomikonsult § 73–74 
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§ 67 Mötets öppnande  
Ordförande Roger Engström hälsade alla mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 
§ 68 Val av protokollförare 

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Disa Glaser till protokollförare. 
 
§ 69 Val av protokolljusterare 
 Förbundsstyrelsen beslutade att välja Lars Stugemo till protokolljusterare. 
 
§ 70 Fastställande av mötets dagordning  
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Föreslagen dagordning för mötet fastställdes. 
 
§ 71 Föregående protokoll  

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS0422 som slutjusterades, godkändes och lades till 
handlingarna. 
 

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

 
§ 73 Rapporter 

 a) GS-Rapport  
Förbundsstyrelsen tog del av Anna Nordkvists GS-rapport.  

 
b) Licensstatistik 
Förbundsstyrelsen gick igenom licensstatistiken för februari 2022. 
 

§ 74 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. 
 
§ 75 Driftingutskottet 
 Generalsekreterare Anna Nordkvist rapporterade om pågående läge i Driftingutskottet. 

Förbundsstyrelsen diskuterade läget ordentligt och beslutade att följa Generalsekreterarens 
rekommendation för fortsatt hantering.  

 
§ 76 Konsekvensanalys  
 Förbundsstyrelsen diskuterade användning av risk- och konsekvensanalys. Det finns olika modeller att 

använda kan vara ett bra verktyg för frågor och ärenden av större karaktär. 
 Förbundsstyrelsen uppdrog åt Maria Björk Svensson att inkomma med förslag på modell att använda. 
 
§ 77 Utbildning – utbildarnas behörigheter 
 Förbundsstyrelsen uppmärksammade frågan gällande utbildarnas behörigheter. En utbildare godkänns av 
 sitt specialdistriktsförbund samt berört utskott.  

Förbundsstyrelsen konstaterade att all utbildning ger behörighet att utbilda i hela landet - oavsett distrikt. 
Den operativa frågan är således en fråga för distrikten – och det är upp till distrikten att samverka och 
lösa frågan på bästa sätt för utövare och utbildare. Frågan tas upp och ventileras på nästa distriktsmöte 
3/5 2022. 

 
§ 78 Ryssland och tävlingar i Sverige 
 Sedan tidigare (2022-02-28) finns ett beslut om att ryska och belarusiska utövare inte får delta i svenska 

tävlingar.  
 Förbundsstyrelsen diskuterade pågående situation gällande Ryssland och tävlingar i Sverige, och vad som 

sker vid internationella tävlingar på svensk mark. 
 Förbundsstyrelsen uppdrog åt Generalsekreterare Anna Nordkvist att undersöka hur andra förbund gör 

och återkomma med förslag.  
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§ 79 Stora Enso  
 Generalsekreterare Anna Nordkvist uppdaterade styrelsen om arbetet med Stora Enso. Förbundsstyrelsen 

diskuterade att externa aktörer (tex Stora Enso) som vår sport är synnerligen beroende av, i ökande 
utsträckning drar all motorsport över en kam som icke hållbar - och är mindre villiga att tillhandahålla 
vägar/banor/arenor för oss och vår sport. 
Förbundsstyrelsen konstaterade att Svenska bilsportförbundet ligger mycket långt framme i hållbarhets- 
och miljöfrågor, och att kunnandet är stort i organisationen.   

 
§ 80 Nästa möte  

Möteskalender för kommande period beslutas efter konstituerande möte 10 april 2022. 
 

  Kommande styrelsemöten   Sista dagen att lämna in ärenden 

 

§ 81 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: 
 
 

___________________________________ 
Lars Stugemo, Vice Ordförande 
 
 
 

 


