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PROTOKOLL Enkel Bilsport 3/2022 

Datum: 2022-02-21 

Plats: Telefonmöte  

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

*
*
* 

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

§ 20 Mötets öppnande. 
§ 21 Fastställande av dagordning. 
§ 22 Info av ordförande. 
§ 23 På gång (Elmia). 
§ 24 Önskan om att synas i fler distrikt. 
§ 25 Samarbete med Umeå Kommun. 
§ 26 Ekonomi. 
§ 27 Nästa möte. 
§ 28 Mötets avslutande. 
 

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

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

§ 22 Info av ordförande. 
Det händer väldigt mycket nu, verkar som det finns ett stort intresse av att träffas från 
de mest oväntade håll nu när pandemin avtar. 
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 nu senast från 
Kolsva som funderar hur de ska kunna erbjuda denna växande skara någon form av till-
hörighet. 
Nu i helgen kördes det en tävling i UTH där det var 9 lag och 45 förare i Vindeln. 
Det är snabba puckar när det efterfrågas banbesiktning för att våra klubbar ska kunna 
arrangera tävlingar. 
Det var en trevlig bekantskap att träffa drivna människor i Vindeln som brinner för 
detta med Enkel bilsport och förstår värdet med den sportgrenen. 
 
Beslut: Vi jobbar på för att nå ut till så många som möjligt. 
 

§ 23 På gång (Elmia). 
Diskussion om vilka som tänker närvara under mässan. 
 

Beslut: Ordförande meddelar Jörgen. 
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§ 24 Önskan om att synas i fler distrikt. 

Denna fråga har varit en återkommande punkt under ett antal år och vi känner att vi 
inte når fram till mål. 
Vår ambition är att det skall finnas fler som brinner för vår idrott som vi gör. 
Det roliga är att det börjar komma frågor från andra distrikt där vi inte har varit repre-
senterade i någon större uträkning tidigare. 
Eftersom frågor kommer allt oftare angående Epa-traktorer/ A-traktorer så måste vi 
försöka rekrytera folk som brinner för vår sport i fler distrikt. 
 
Beslut: Vi jobbar på så gott det går. 
 

§ 25 Samarbete med Umeå Kommun. 
Tidigare så nämndes att en representant från Umeå kommun Näringsliv har varit i  
kontakt med utskottet om att fånga upp motorburen ungdom inom stan. 
Här har det stannat upp lite grand men vi räknar med att det blir omtag i ärendet. 
 

Beslut: Utskottet avvaktar vidare information. 
  

§ 26 Ekonomi. 
Resultatrapporter från kansliets ekonomiavdelning gicks igenom och inga avvikelser 
hittades. 
 

Beslut: Vi får se hur mycket verksamhet som vi orkar med. 
  

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av:   

___________________________________  ___________________________________ 
Rose-Marie Emilsson Thomas Fredriksson 


