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PROTOKOLL Enkel Bilsport 5/2022 

Datum: 2022-04-07 
 

Plats: Telefonmöte  

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

*
*
*

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

§ 40 Mötets öppnande. 
§ 41 Fastställande av dagordning. 
§ 42 Info av ordförande. 
§ 43 Tekniskt reglemente Drivers Open DOP. 
§ 44 Tävlingsreglemente Drivers Open DOP. 
§ 45 Jämförelsetal DOP. 
§ 46 Reglemente gatbilsracing. 
§ 47 Licensutbildningar. 
§ 48  Banbesiktare Enkel Bilsport. 
§ 49 Vagnboksbesiktare Enkel Bilsport. 
§ 50 Vagnbok Enkel bilsport. 
§ 51 Ekonomi. 
§ 52 Epa evenemang i Krokom. 
§ 53 Nästa möte. 
§ 54 Mötets avslutande. 
 
 

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

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

§ 42 Info av ordförande. 
Helgen 5/3 kördes det en tävling i UTH där det var 12 lag och 60 förare i  
Robertsfors. 
Intresset i Robertsfors var så stort att de har arrangerat ytterligarat en UTH tävling 
19/3. 
Films MK har arrangerat en UTH-tävling den 2/4 och planerar köra totalt 5 tävlingar till. 
Här kommer lite info. 
Nu har Films MK genomfört sin första deltävling i Bergbycupen. 
Två timmar på Bergbybanan, en slinga på folkrace och rallycrossbanan med flertalet 
chikaner för att hålla farten nere enligt de regelverk som gäller i Enkel Bilsport UTH. 
Det var en blandning av asfalt och grus. 
Körde gjorde åtta senior team/ bilar och två junior team/bilar.  
Vädret var fantastiskt och banan höll över förväntan, med tanke på att det är ganska 
blött i marken än. 
 

Beslut: Vi försöker närvara eller få till några rader om ni hör av er till utskottet. 
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§ 43      Tekniskt reglemente DOP. 
Ett förslag till uppdaterat tekniskt reglemente DOP har varit på remiss och är insänt till 
regelkommittén för ev korrigering. 
 

Beslut: Ordförande avvaktar svar från regelkommittén. 
 

§ 44      Tävlingsreglemente DOP. 
Ett förslag till uppdaterat tävlingsreglemente DOP har varit på remiss och är insänt till 
regelkommittén för ev korrigering. 
 

Beslut: Ordförande avvaktar svar från regelkommittén. 
 

§ 45      Jämförelsetal DOP. 
En lista med jämförelsetal DOP har varit på remiss och är insänt till regelkommittén. 
 

Beslut: Ordförande avvaktar svar här från regelkommittén. 
 

§ 46      Reglemente gatbilsracing G RA. 
Ett förslag till uppdaterat reglemente G RA har varit på remiss och är insänt till regel-
kommittén för ev korrigering och struktur i de nya mallarna. 
 

Beslut: Ordförande avvaktar svar från regelkommittén. 
 

§ 47      Licensutbildningar. 
 Frågan om att anordna licensutbildningarna digitalt har inkommit. 
  

Beslut: Ordförande utreder vidare. 
 

§ 48      Banbesiktare Enkel Bilsport. 
Det har kommit in en fråga kring önskemål om att ackreditera banbesiktare för  
Enkel Bilsport till utskottet ifrån Mellan Norra Bilsportförbundet. 
Vi har diskuterat detta ingående och namnförslag finns. 
Ett förtydligande då det förekommer felaktiga uppgifter om att man ej behöver ha  
Banbesiktare och banbesiktning för arrangemang inom Enkel bilsport och det är ut-
skottet som utser vilka banbesiktare som godkänns för uppdraget  
(se reglemente UTH 2022). 

 

Beslut: Ordförande tillskriver aktuella kandidater. 
  
§ 49      Vagnsboksbesiktare Enkel Bilsport. 

Det har kommit in en fråga kring önskemål om att ackreditera besiktningsman /tekni-
ker för Enkel Bilsport till utskottet ifrån Mellan Norra Bilsportförbundet.  
Vi har diskuterat detta ingående och kontakt har tagits med tänkbara namn. 
Det är samma förtydligande här som på punkten § 48 då det förekommer felaktiga 

 uppgifter om att man ej behöver ha någon som är väl förtrodd med teknik som 
utfärdar vagnbok Enkel bilsport och det är utskottet som utser vilka  
vagnsboksbesiktare som godkänns för uppdraget  
(se reglemente UTH 2022). 

 

Beslut: Ordförande tillskriver Anders Bruhn Sundsvall som får förordnandet. 
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§ 50      Vagnbok Enkel bilsport. 
Här förekommer det felaktiga uppgifter att man ej behöver ha vagnbok Enkel bilsport 
när man kör UTH (se reglemente UTH 2022). 
Det är ej aktuellt att inte använda dessa och de beställs via kansliet med ok från  
utskottet. 
Utskottet kanske borde ha varit tydligare i ämnet vid tidigare regelskrivning. 

 

Beslut: Ordförande håller kontakt med teknikavdelningen på kansliet. 
 

§ 51      Epa evenemang i Krokom. 
Har varit i kontakt med en representant från Krokoms MK som kommer att anordna 
ett evenemang för den kommande generations motorsportmänniskor, motorburen 
ungdom. 
Spännande att fler och fler ser att dessa ungdomar vill komma in i familjen bilsport och 
förstår att de kommer att bli en resurs. 

 

Beslut: Ordförande håller kontakt med arrangören samt önskar de stort lycka till. 
 

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

Beslut: Vi jobbar på. 
  

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av:   

___________________________________  ___________________________________ 
Rose-Marie Emilsson Thomas Fredriksson 


