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PROTOKOLL Enkel Bilsport 6/2022 

Datum: 2022-04-19 
 

Plats: Telefonmöte  

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

*
*
* 

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

§ 55 Mötets öppnande. 
§ 56 Fastställande av dagordning. 
§ 57 Presentation Niklas Falk. 
§ 58 Föregående protokoll. 
§ 59 Uppföljande av fattade beslut. 
§ 60 Info av ordförande. 
§ 61 Möte angående reglementen UTH på Arlanda. 
§ 62 Nytt reglemente tillägg asfalt. 
§ 63 Fredrik Wakmans påhopp. 
§ 64 Ekonomi. 
§ 65 Nästa möte. 
§ 66 Mötets avslutande. 
 
 

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

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

§ 57 Presentation Niklas Falk. 
Vid detta möte så närvarade vår sportgrenskordinator Niklas. 
Niklas presenterade sig och berättade vad han kunde bidra med för att  
hjälpa oss i utskottet. 
 

§ 58 Föregående protokoll. 
 Har gått på remissrunda och är publicerat. 
  
§ 59 Uppföljande av fattade beslut. 

De som har fått ackreditering ska vi kontakta. 
 
Beslut: Ordförande tillskriver de aktuella. 
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§ 60 Info av ordförande. 
Ett antal bra möten har genomförts på både ned och uppvägen till Elmia mässan. 
Först ut var ett möte med Tierps motororganisation- för motorintreserad ungdom. 
De är i dagsdatum 70 medlemmar och vill gärna få till ett samarbete med SBF. 
Vi har ej samsats om de former som är lämpliga. 
Vidare så har det varit ett flertal samtal med en eventuell ny SGA-Offrad i  
Södra distriktet, där kanske vi snart når i mål. 
Två möten med Fryshuset har också genomförts samt att vi har överlämnat  
broschyrer till dom. 
Projektledaren Maja Heller kommer vi att hålla kontakt med. 
Vidare så har det även varit träff med motorgården i Habo och fritidsassistent  
Magnus Lundin. 
Även här så uppfattar vi att intresse finns och överlämnade broschyrer till dom. 
Vi får se tiden an om det blir något med detta. 
Efter detta så kan det även nämnas att vi närvarade på Elmia mässan och det var  
sådant tryck att vi fick slut broschyrer Enkel Bilsport redan efter två dagar. 
 
Beslut: Vi försöker närvara och lyssna på alla som är intresserade av familjen bilsport. 

  

§ 61 Möte angående reglementen UTH på Arlanda. 
Det blev ett extra möte i samband med förbundsmötet och det gällde att man vill ha 
ett tillägg för asfalt UTH. 
Det diskuterades ingående vad som är syftet med Enkel Bilsport. 
Felaktigt så tror en del att man kan skruva på regelverken för att höja farterna och 
stanna kvar i Enkel Bilsport i stället för att gå vidare i stegen av sportgrenar som SBF 
kan erbjuda utövarna. 
 
Beslut: . Vi försöker ta till oss denna information. 
 

§ 62 Nytt reglemente tillägg asfalt. 
Vi ska se över ytterligare ett regelverk som är lättare att förstå säkerhetskraven kontra  
farten på de bilar som kan användas. 
Kortfattat ingen säkerhetsutrustning lägre fart på banan/anläggningen. 
Lite högre säkerhetsutrustning i fordonet och personlig säkerhetsutrustning högre fart 
och full säkerhetsutrustning i fordonet och personlig säkerhetsutrustning ännu högre 
fart för de tävlande. 
 

Beslut: Ordförande avvaktar svar från remissrundan innan översändandet till  
regelkommittén. 
 

§ 63 Fredrik Wakmans påhopp. 
Vid förbundsmötet så framkom information att Fredrik Wakman hade pratat med en 
rådsdelegat och frågade hur de ställde sig till proportionen och om den rådsdelegaten 
släppte igenom proportionen så skulle Thomas Fredriksson sparkas. 
Det känns en smula märkligt att sådant sker i dessa tider. 
 

Beslut: Utskottet tar avstånd från detta. 
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§ 64 Ekonomi. 
Resultatrapporter från kansliets ekonomiavdelning gicks igenom och inga avvikelser. 
 

Beslut: Vi jobbar på. 
  

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

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

 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av:   

___________________________________  ___________________________________ 
Rose-Marie Emilsson Thomas Fredriksson 


