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PROTOKOLL FS 08/2022 
Datum: 2022-05-02 
Plats: Via Microsoft Teams 

 Närvarande: 
(* = beslutande) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Frånvarande: 
(* = beslutande) 
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Roger Engström, Ordförande 
Ninna Hansson Engberg, Vice Ordförande  
Lars Stugemo, Vice Ordförande  
Tony Ring, Ledamot § 104 -  
Maria Björk Svensson, Ledamot 
Susanne Kottulinsky, Ledamot  
Fredrik Wakman, Ledamot 
Disa Glaser, Sekreterare 
Anna Nordkvist, Generalsekreterare §104 -  
 

 

§ 98 Mötets öppnande 
§ 99 Val av protokollförare 
§ 100 Val av protokolljusterare 
§ 101 Fastställande av mötets dagordning 
§ 102 Föregående protokoll 
§ 103 Pågående ärenden 
§ 104 Rapporter 
§ 105 Skrivelse – Crosskart 
§ 106 Skrivelse – Övre Norra Bilsportförbundet 
§ 107 Driftingutskottet 
§ 108 Kommittéer och grupper 
§ 109 SBF Policys  
§ 110 Möteskalender 
§ 111 Stadgerevidering 
§ 112 Klubbjubileum – Skellefteå Motorklubb 
§ 113 Samarbete med RF 
§ 114 Projektuppföljning 
§ 115 Nästa möte  
§ 116 Mötets avslutande 

 

§ 98 Mötets öppnande  
Ordförande Roger Engström hälsade alla mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 
§ 99 Val av protokollförare 

Förbundsstyrelsen beslutade att välja Disa Glaser till protokollförare. 
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§ 100 Val av protokolljusterare 
 Förbundsstyrelsen beslutade att välja Maria Björk Svensson till protokolljusterare. 
 
§ 101 Fastställande av mötets dagordning  

Föreslagen dagordning för mötet fastställdes. 
 
§ 102 Föregående protokoll  

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS0522 som slutjusterades samt FS0622, som godkändes och 
lades till handlingarna. 
 

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

 
§ 104 Rapporter 

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

 
b) Licensstatistik 
Förbundsstyrelsen gick igenom licensstatistiken för april 2022. 

 
§ 105 Skrivelse – Crosskart 
 Förbundsstyrelsen tog emot en skrivelse från sportgrensansvariga (SGA) i Crosskart.  
 Förbundsstyrelsen har, genom ordförande Roger Engström, besvarat skrivelsen och hänvisar fortsatta 

frågor i ärendet till kontorets sportgrenskoordinator för Crosskart, Christer Jönsson.  
 
§ 105 Skrivelse – Övre Norra Bilsportförbundet 
 Förbundsstyrelsen tog emot en skrivelse från Övre Norra Bilsportförbundet gällande styrelsens 

representanter i kommande visions- och strategiarbete.  
 Förbundsstyrelsen har, genom ordförande Roger Engström, besvarat skrivelsen.  
   
§ 107 Driftingutskottet 

Generalsekreterare Anna Nordkvist rapporterade om pågående läge i Driftingutskottet och vad som hänt 
sedan sist. Det konstaterades att skilda uppfattningar om vilken som är den bästa vägen framåt. 
Förbundsstyrelsen diskuterade läget ordentligt och beslutade att fortsatt ge Generalsekreteraren mandat 
att föra dialogerna vidare. 

 
§ 108 Kommittéer och grupper (Bordlagd FS0422) 
 Förbundsstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet till kommande möte. 
 
§ 109 SBF Policys   
 Förbundsstyrelsen gick igenom och godkände Svenska Bilsportförbundets officiella policydokument. 
 Alla policys finns tillgängliga på hemsidan.  
 
§ 110 Möteskalender 
 Förbundsstyrelsen gick igenom datum för kommande ordinarie möte och fastställde möteskalender för 

verksamhetsåret 2022–2023. 
 
§ 111 Stadgerevidering 
 Under Förbundsmötet 2022 fick förbundsstyrelsen i uppdrag att se över och revider den proposition som 

fanns med till mötet. 
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 Förbundsstyrelsen beslutade att tillsätta en arbetsgrupp, med Tony Ring som ansvarig.  
 Processen kring revideringen är planerad att starta inom kort – där förankringsarbete med både rörelsen 

och idrottsjurister är medräknad.  
 
§ 112 Klubbjubileum – Skellefteå Motorklubb 
 Under 2022 firar flera av Svenska Bilsportförbundets medlemsföreningar jubileum. Förbundsstyrelsen såg 

över datum för dessa firande och eventuell representation. 
  
§ 113 Samarbete med RF 
 Förbundsstyrelsen diskuterade förbundets samarbete och dialog med Riksidrottsförbundet (RF). En 

önskan från RF har framförts att svensk bilsport ska vara med delaktiga på de mötesplatser och dialoger 
som RF erbjuder tillsammans med bl.a. de andra idrottsförbunden eller politiker.  

 Förbundsstyrelsen beslutade att utse Ninna Hansson Engberg som styrelsens kontaktperson gentemot RF. 
 
§ 114 Projektuppföljning 
 Förbundsstyrelsen beslutade att införa en ny stående rubrik på dagordningen, för uppföljning av de 

projekt som är pågående.  
 
§ 115 Nästa möte  

Nästa ordinarie styrelsemöte planerades till torsdagen den 16 juni 2022. 
 

  Kommande styrelsemöten  Sista dagen att lämna in ärenden 
  16 juni      6 juni  
  10 augusti    1 augusti 
  5 september    24 augusti 
   
 § 116 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, Ledamot 
 
 
 

 


