
SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - UTSKOTTET FÖR ENKEL BILSPORT Sida 1 av 2 

 

PROTOKOLL Enkel Bilsport 1/2022 

Datum: 2022-01-17 

Plats: Telefonmöte  

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

*
* 

Thomas Fredriksson, Ordförande. 
Rose-Marie Emilsson, ledamot. 
 
Daniel Hägg, ledamot saknas. 
kontaktperson SBF saknas. 
  

§ 1 Mötets öppnande. 
§ 2 Fastställande av dagordning. 
§ 3 Info av ordförande. 
§ 4 Verksamhetsberättelse Enkel Bilsport 2021. 
§ 5 Banbesiktning UTH. 
§ 6 Reglementen Mittcup 
§ 7 Tierp banan. 
§ 8 Bilsportgalan Norrköping. 
§ 9 Ekonomi. 
§ 10 Nästa möte. 
§ 11 Mötets avslutande. 

§ 1 Mötets öppnande. 
Ordföranden hälsar mötesdeltagaren välkommen, samt förklarar mötet för öppnat. 

§ 2 Fastställande av mötets dagordning. 
Föreslagen dagordning för mötet fastställes. 

§ 3 Info av ordförande. 
Det händer väldigt mycket nu, verkar som det finns ett stort intresse av att träffas från 
de mest oväntade håll. 
Det roliga är att ett flertal klubbar börjar visa intresse för Enkel Bilsport och i första 
hand UTH. 
Frågor kommer allt oftare om EPA-traktorer/ A-traktorer. 
 
Beslut: Vi jobbar på. 
 

§ 4 Verksamhetsberättelse Enkel Bilsport 2021. 
Verksamhetsberättelse Enkel Bilsport för år 2021 är insänd i mitten av december. 
 
Beslut: Nu har vi förra årets verksamhetsberättelse att försöka nå upp till. 
 

§ 5 Banbesiktning UTH. 
Det kommer allt fler förfrågningar angående banbesiktningar för att kunna köra UTH 
inom Övre Norra distriktet. 
Nu senast så visade Vindeln intresse för att arrangera en tävling. 
 
Beslut: Vi stöttar så gott det går. 
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§ 6 Reglementen Mittcup. 

Nu är reglementena för Mittcup klara och har varit till Regelkommittén för granskning. 
  

Beslut: OK att publicera dessa. 
 

§ 7 Tierp banan. 
Ordförande har haft ett antal påringningar från en representant från Tierp. 
Syftet med dessa samtal är förutom att se om de kan besikta in en sträckning som  
lämpar sig för Enkel Bilsport och även om att någon från utskottet kan närvara och 
hålla föredrag om vad som finns i vår verktygslåda. 
 
Beslut: Utskottet kommer att närvara för att stötta. I skrivande stund så avvaktar vi 
pandemin. 

  
§ 8 Bilsportgalan Norrköping. 

Här har vi nåtts av informationen att under rådande pandemi så skall galan flyttas  
framåt i tiden, men skall vara kvar i Norrköping. 

  

Beslut: Utskottet avvaktar vidare information. 
  

§ 9 Ekonomi. 
Det har det ej varit någon större verksamhet hittills under 2022. 
 
Beslut: Vi får se hur mycket verksamhet som blir under rådande hälsoläge. 

  

§ 10 Nästa möte 
Ordförande kallar till möte efter behov, och skickar då även ut förslag till dagordning. 

  
§ 11 Mötets avslutande  

Ordföranden tackar mötets deltagare och förklarar mötet för avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av:   

___________________________________  ___________________________________ 
Rose-Marie Emilsson Thomas Fredriksson 


