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PROTOKOLL Enkel Bilsport 4/2022 

Datum: 2022-03-10 

Plats: Telefonmöte  

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

*
*
* 

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

§ 29 Mötets öppnande. 
§ 30 Fastställande av dagordning. 
§ 31      Info av ordförande. 
§ 32      Teknisktreglemente UTH. 
§ 33      Tävlingsreglemente UTH. 
§ 34      Elmia 
§ 35      Licensutbildningar. 
§ 36      Besök hos SGA. 
§ 37      Ekonomi. 
§ 38 Nästa möte. 
§ 39 Mötets avslutande. 

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

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

§ 31 Info av ordförande. 
 

Förra helgen 5/3 kördes det en tävling i UTH där det var 12 lag och 60 förare i  
Robertsfors. 
Nu till helgen har Umeå Ak en inbjudan ute 12/3. 
De är sådant intresse i Robertsfors så de ska arrangera ytterligare en  
UTH tävling helgen 19/3. 
Bilklubben Dundret har även de för avsikt att köra 19/3. 
Även Films MS har aviserat att arrangera UTH-tävling i närtid och planerar köra totalt 6 
tävlingar. 
 
Beslut: Vi försöker närvara om ni hör av er till utskottet. 
 

§ 32      Teknisktreglemente UTH. 
Ett förslag till uppdaterat teknisktreglemente UTH har diskuterats under mötet. 
 
Beslut: Ordförande sänder det på en remissrunda innan det går till regelkommittén. 
 

§ 33      Tävlingsreglemente UTH. 
Ett förslag till uppdaterat tävlingsreglemente UTH har diskuterats under mötet. 
 
Beslut: Ordförande sänder det på en remissrunda innan det går till regelkommittén. 
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§ 34 På gång (Elmia). 
Diskussion om vilka som tänker närvara under mässan. 
 

Beslut: Ordförande meddelar Jörgen. 
  

§ 35      Licensutbildningar. 
 Fråga om att anordna licensutbildningarna digitalt har inkommit. 
  

Beslut: Ordförande utreder vidare. 
 

§ 36      Besök hos SGA. 
 Tankar om att försöka träffa så många SGA som möjligt i samband med Elmia mässan. 

Det är ett bra tillfälle att göra besök och träffa människor som brinner för vår  
idrott/sportgren. 
 
Beslut: Ordförande kollar med sina kontakter. 

  

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

Beslut: Vi jobbar på. 
  

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av:   

___________________________________  ___________________________________ 
Rose-Marie Emilsson Thomas Fredriksson 


