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PROTOKOLL Enkel Bilsport 10/2022 

Datum: 2022-06-02 
 

Plats: Telefonmöte  

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

*
*
* 

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

§ 91 Mötets öppnande. 

§ 92 Fastställande av dagordning. 

§ 93 Föregående protokoll. 

§ 94 Uppföljande av fattade beslut. 

§ 95 Info av ordförande. 

§ 96 Tävlings-och tekniskt reglemente UTH Modified. 

§ 97 Ansökan från Upplands Bilsportförbund om licensutbildare. 

§ 98 Ekonomi. 

§ 99 Nästa möte. 

§ 100 Mötets avslutande. 

§ 91 Mötets öppnande. 

Ordföranden hälsar mötesdeltagare välkommen, samt förklarar mötet för öppnat. 

§ 92 Fastställande av mötets dagordning. 

Föreslagen dagordning för mötet fastställes. 

 

§ 93 Föregående protokoll. 

 Har gått på remissrunda och är publicerat. 

  

§ 94 Uppföljande av fattade beslut. 

De som har fått ackreditering har vi kontaktat. 

 

Beslut: Ordförande tillskriver de aktuella. 

§ 95 Info av ordförande. 

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

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

Det har kommit ett mail från Motorburen ungdom Fryshuset där man pausar  

teamsmöten. 

En ungdomshelg kommer att arrangeras av Robertsfors MS 11-12/6 för att fånga upp 

det stora intresset som just nu råder. 

BRA JOBBAT med att fånga upp dessa ungdomar. 

Vi hör från fler håll att det finns ett stort intresse för att ta hand om de ungdomar som 

kör A-traktor i övriga landet. 

Vi har mycket bra samarbete med Tierps motororganisation och får ta del av deras  

expansion och hur de hjälper Films MK på deras arrangemang. 
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Även Smålands ungdomsgrupp visar stort intresse för Enkel Bilsport och har redan 

slut på broschyrer Enkel Bilsport. 

Roligt att ungdomarna angagerar sig. 

Kommande helg arrangerar Race4fun nästa tävling och banan är Mantorp Park. 

 

Beslut: Vi ser till att de får mer broschyrer. 

  

§ 96 Tävlings-och tekniskt reglemente UTH Modified. 

Nu är reglementet som heter UTH Modified klart och det har publicerats på hemsidan. 

Det reglementet hamnar mellan UTH och SDC 5000, Race4fun och tanken är att nu 

finns det en naturlig trappa. 

 

Beslut:  
  

§ 97 Ansökan från Upplands Bilsportförbund om licensutbildare. 

 En ansökan om licensutbildare för Enkel bilsport har inkommit från Upplands  

Bilsportförbund och vi hanterar den som alla andra ansökningar. 

 

Beslut: Ordförande svarar Upplands Bilsportförbund. 

 

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

avvikelser hittades. 
 

Beslut: Vi jobbar på. 
  

§ 99 Nästa möte. 

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

 

§ 100 Mötets avslutande. 

Ordföranden tackar mötets deltagare och förklarar mötet för avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av:   

___________________________________  ___________________________________ 

Rose-Marie Emilsson Thomas Fredriksson 


