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PROTOKOLL Enkel Bilsport 2/2022 

Datum: 2022-02-07 

Plats: Telefonmöte  

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

*
*
* 

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

§ 12 Mötets öppnande. 
§ 13 Fastställande av dagordning. 
§ 14 Info av ordförande. 
§ 15 På gång (Elmia). 
§ 16 Ekonomi. 
§ 17 Banbesiktning UTH-vinter. 
§ 18 Nästa möte. 
§ 19 Mötets avslutande. 
 

§ 12 Mötets öppnande. 
Ordföranden hälsar mötesdeltagare välkommen, samt förklarar mötet för öppnat. 

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

§ 14 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. 
Ordförande håller kontakt med Fryshuset och Maja. 
 

Piteå MS har kontaktat ordförande för att se om det går att få till något lämpligt första 
arrangemang för denna starkt växande gruppering. 

  

Beslut: Utskottet kommer att närvara om det går att genomföra något arrangemang. 
  

§ 15 På gång (Elmia). 
Vi har haft teams möte 2/2 och det ser ut som att Elmia mässan kommer att kunna ge-
nomföras detta år. 
Anmälan skall in senast V.8. 

  

Beslut: Avvaktar vidare information. 
  

§ 16 Ekonomi. 
Här nåddes vi av ett mail från ekonomiansvarig att vi har fått stora neddragningar på 
den äskade budgeten. 
 

Beslut: Vi får avvakta. 
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§ 17 Banbesiktning UTH-vinter. 
Vi har besiktat två banor i Övre norra Distriktet och den första tävlingen är redan körd 
med Robertsfors MS som arrangör och enligt de rapporter som vi har mottagit så var 

det en lyckad tillställning. 

Det var 12 lag som hade visat intresse och vad jag förstår så var de 40 startande som 

hade trevligt väder och bra bemötande av arrangören. 

15-nya licenstagare får vi önska välkommen till familjen bilsport. 

Kan nämnas att det var även ett damlag som provade sina vingar. 

 

Nästa UTH tävling som ska arrangeras är i Vindeln 19/2, där har vi ej nåtts av någon 

information. 

 
§ 18 Nästa möte 

Ordförande kallar till möte den 21/2 kl 21.00, skickar då även ut förslag till  
dagordning. 
 

§ 19 Mötets avslutande  
Ordföranden tackar mötets deltagare och förklarar mötet för avslutat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av:   

___________________________________  ___________________________________ 
Rose-Marie Emilsson Thomas Fredriksson 


