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PROTOKOLL Enkel Bilsport 11/2022 

Datum: 2022-06-28 
 

Plats: Telefonmöte  

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

*
*
* 

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

§ 101 Mötets öppnande. 

§ 102 Fastställande av dagordning. 

§ 103 Föregående protokoll. 

§ 104 Uppföljande av fattade beslut. 

§ 105 Info av ordförande. 

§ 106 Tävlings-och tekniskt reglemente Gatbilsracing GRA. 

§ 107 På gång. 

§ 108 Ekonomi. 

§ 109 Nästa möte. 

§ 110 Mötets avslutande. 

 

§ 101 Mötets öppnande. 

Ordföranden hälsar mötesdeltagare välkommen, samt förklarar mötet för öppnat. 

§ 102 Fastställande av mötets dagordning. 

Föreslagen dagordning för mötet fastställes. 

 

§ 103 Föregående protokoll. 

 Har gått på remissrunda och är publicerat. 

  

§ 104 Uppföljande av fattade beslut. 

De som har fått ackreditering har vi kontaktat. 

 

Beslut: Ordförande har tillskrivit de aktuella. 

§ 105 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 är roligt att det är så stort intresse för vår sportgren. 

 

Beslut: Vi ser till att försöka besöka så många evenemang som är möjligt. 

  

§ 106 Tävlings-och tekniskt reglemente Gatbilsracing GRA. 

Nu är reglementet som heter Gatbilsracing GRA klart och det har publicerats på hem-

sidan. 

  Ändamålet med denna enkla tävlingsform av Gatbilsracing (GRA) är att skapa  
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möjligheter, öppna dörrarna för flera samt med enkla medel ge möjligheten att prova 

på organiserad bilsport. 

  Skapa intresse för motorsporten, visa upp andra sportgrenar och bilar i depån, fungera 

 som rekrytering till annan bilsport och tävlande inom Svenska Bilsportförbundet. 

  Denna form av tävling kan bedrivas inom ramen för lokal- eller distriktstävling med 

 tillstånd från distriktet. 

  GRA är ett bilsportalternativ för framtiden, den kan vara ett insteg till övriga klasser. 

  Många kan dela på en och samma bil. 

  GRA ger möjlighet att jämföra sig med andra, både nybörjare och etablerade tävlings

 förare från olika bilsportgrenar. 

  Det kan även vara ett bra sätt för nybörjare att värdera sin talang. 

  

§ 107 På gång. 

  Under vecka 30 så kommer ordförande att besöka de klubbar/föreningar som han har 

 lovat för utbildning och information samt banbesiktning. 

   

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

avvikelser hittades. 
 

Beslut: Vi jobbar på med det roligaste som finns. 
  

§ 109 Nästa möte. 

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

 

§ 110 Mötets avslutande. 

Ordföranden tackar mötets deltagare och förklarar mötet för avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av:   

___________________________________  ___________________________________ 

Rose-Marie Emilsson Thomas Fredriksson 


