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PROTOKOLL Enkel Bilsport 12/2022 

Datum: 2022-08-01 
 

Plats: Telefonmöte  

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

*
*
* 

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

§ 111 Mötets öppnande. 

§ 112 Fastställande av dagordning. 

§ 113 Föregående protokoll. 

§ 114 Uppföljande av fattade beslut. 

§ 115 Info av ordförande. 

§ 116 På gång. 

§ 117 Ekonomi. 

§ 118 Nästa möte. 

§ 119 Mötets avslutande. 

 

 

§ 111 Mötets öppnande. 

Ordföranden hälsar mötesdeltagare välkommen, samt förklarar mötet för öppnat. 

 

§ 112 Fastställande av mötets dagordning. 

Föreslagen dagordning för mötet fastställes. 

 

 

§ 113 Föregående protokoll. 

 Har gått på remissrunda och ska publiceras. 

  

 

§ 114 Uppföljande av fattade beslut. 

Under vecka 30 så har ordförande varit och träffat de klubbar/föreningar som han hade 

lovat, det blev en diger resa och med facit i hand omtyckt och lärorikt. 

Det har pratats mycket Enkel Bilsport och hur enkelt det är att arrangera säkra och  

roliga evenemang. 

Det har även varit utbildning och banbesiktning, och nu mer så har Uppland en  

godkänd licensutbildare för Enkel bilsport. 

På ett flertal anläggningar har vi diskuterat hur man bäst kan nyttja området så att man 

kan arrangera fler olika sportgrenar inom Enkel Bilsport. 

Syftet med att få igång fler klubbar/föreningar är att det ej vekar ha ”kuggat i” 

som efter pandemin och desto fler som kör Enkel Bilsport så ökar det intresset. 
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En träff med Tierps Motororganisation (TMO) som är en växande organisation som 

vänder sig till motorburen ungdom som är vår framtid, de har för avsikt att knyta sig 

närmare SBF för att utveckla sin förening. 

Vid första träffen med TMO så var de 60 medlemmar och nu är medlemsantalet uppe i 

100 st en ökning med 40 st sedan april. 

De föreningar som besöktes är Krokom MK, Films MK, Vara MK, Lidköping motor-

stadion, Tierps Arena och Mittsverige Banan samt ett antal andra stopp för att odla 

kontakter samt för att få nya kontaktytor. 

Efter att ha fått träffa så många eldsjälar under en dryg vecka gör att man får så 

mycket energi och ork att fortsätta med världens bästa ”jobb”. 

Stort tack till de som utskottet har besökt. 

 

 

Beslut: Vi ska försöka besöka så många evenemang som är möjligt. 

 

§ 115 Info av ordförande. 

Efter förra mötet så har det varit focus på den utlovade resan. 

Kan även nämnas att två från utskottet var och besökte Drivecenter Arena i Fällfors 

och träffade delar av Driftingutskottet när det var tävling vecka 26. 

Vi ser att det finns synergieffekter mellan våra sportgrenar. 

Vi nås även av att intresset verkar öka för att få till aktiviteter för motorburen ungdom.  

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  

under resterande sommaren. 

  

  

§ 116 På gång. 

 Här nås utskottet av att många distrikt jobbar på föredömligt för att informera om  

 Enkel bilsport. 

 Krokom MK med eldsjälarna Jocke Hestner och Ulf Jernström kommer att  

 arranggera”motorkollot” som ska utse Sveriges EPA mästare i samarbete med SBF 

 och de lokala kommunerna. 

 Det går ut på att EPA förarna får utföra kluriga manöverprov med en EPA-traktor. 

 Bra jobbat av de som tar hand om nästa generation. 

 Tierps Motororganisation (TMO) de växer så det knakar i fogarna och de hjälper 

 Films MK på  deras Bergby cup och ska snart ordna sig en egen bil så att de 

 ungdomar som är medlemar i TMO kan få prova på. 

  

  

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

avvikelser hittades. 

 
 
Beslut: Vi jobbar på med det roligaste som finns. 
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§ 118 Nästa möte. 

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

 

§ 119 Mötets avslutande. 

Ordföranden tackar mötets deltagare och förklarar mötet för avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av:   

___________________________________  ___________________________________ 

Rose-Marie Emilsson Thomas Fredriksson 


