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PROTOKOLL Enkel Bilsport 9/2022 

Datum: 2022-05-11 
 

Plats: Telefonmöte  

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

*
*
* 

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

§ 82 Mötets öppnande. 

§ 83 Fastställande av dagordning. 

§ 84 Föregående protokoll. 

§ 85 Uppföljande av fattade beslut. 

§ 86 Info av ordförande. 

§ 87 Tävlings-och tekniskt reglemente UTH Modified. 

§ 88 Ekonomi. 

§ 89 Nästa möte. 

§ 90 Mötets avslutande. 

 

 

§ 82 Mötets öppnande. 

Ordföranden hälsar mötesdeltagare välkommen, samt förklarar mötet för öppnat. 

§ 83 Fastställande av mötets dagordning. 

Föreslagen dagordning för mötet fastställes. 

 

§ 84 Föregående protokoll. 

 Har gått på remissrunda och är publicerat. 

  

§ 85 Uppföljande av fattade beslut. 

De som har fått ackreditering ska vi kontakta. 

 

Beslut: Ordförande tillskriver de aktuella. 

§ 86 Info av ordförande. 

Efter förra mötet så har det varit många utbildningstillfällen för ungdomar i ÖNBF:s 

distrikt, det har varit för både folkrace samt Enkel bilsport. 

Det har kommit en ny kallelse för teams möte med Motorburen ungdom. 

BK Dundret (Gällivare) bjöd in till en rekryteringsaktivitet riktat till ungdomar som 

kör A-traktorer i samband med Valborg firandet. 

Platsen var Dunderbanan och när de skulle tända majbrasan så var det totalt 60 st  

varav 20 A-traktorungdomar och 4 st poliser som kom också för att grilla korv. 

BRA JOBBAT med att fånga upp dessa ungdomar. 

En licensutbildning juniorer Enkel Bilsport kommer att anordnas i Västerbotten och 

det är redan ett flertal anmälda. 
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Beslut: Vi kommer att närvara vid teams möte och rapport kommer. 

  

§ 87 Tävlings-och tekniskt reglemente UTH Modified. 

 I samband med förbundsmötet så närvarade större delen av utskottet vid ett  

”frukostmöte” och vid det mötet så bestämdes att vi skulle se över ett reglemente för 

bilar med ”enklare skyddsutrustning”. 

Syftet är att vi försöker få till en koppling av skyddsutrustning i bilen samt den per-

sonliga utrustning och farterna som de får köra. 

Nu finns det framtaget ett reglemente som heter UTH Modified och det hamnar  

mellan originalet UTH som är det enklaste och SDC 5000 samt Race4fun som har ett  

mer tänk på säkerheten. 

 

Beslut: reglementet har gått på remissrunda och ska publiceras i närtid. 

  

§ 88 Ekonomi. 
Resultatrapporter från kansliets ekonomiavdelning gicks igenom och inga  

avvikelser hittades. 
 

Beslut: Vi jobbar på. 
  

§ 89 Nästa möte. 

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

 

§ 90 Mötets avslutande. 

Ordföranden tackar mötets deltagare och förklarar mötet för avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
 
 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av:   

___________________________________  ___________________________________ 

Rose-Marie Emilsson Thomas Fredriksson 


