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PROTOKOLL Enkel Bilsport 13/2022 

Datum: 2022-08-10 
 

Plats: Telefonmöte  

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

*
*
* 

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

§ 120 Mötets öppnande. 

§ 121 Fastställande av dagordning. 

§ 122 Föregående protokoll. 

§ 123 Uppföljande av fattade beslut. 

§ 124 Info av ordförande. 

§ 125 Nya broschyrer. 

§ 126 Feedback från info/utbildningsresan. 

§ 127 På gång. 

§ 128 Ekonomi. 

§ 129 Nästa möte. 

§ 130 Mötets avslutande. 

 

 

 

§ 120 Mötets öppnande. 

Ordföranden hälsar mötesdeltagare välkommen, samt förklarar mötet för öppnat. 

§ 121 Fastställande av mötets dagordning. 

Föreslagen dagordning för mötet fastställes. 

 

§ 122 Föregående protokoll. 

 Har gått på remissrunda och har publicerats. 

  

§ 123 Uppföljande av fattade beslut. 

Den info och utbildningsresa som gjordes vecka 30 är något som vi nu med facit i 

hand kan bestämma var en lyckad tillställning och vi säger stort tack till de  

som utskottet har besökt. 

  

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

under resten av året. 
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§ 124 Info av ordförande. 

Efter förra mötet så har det kommit in många mejl med frågor om att få till fler  

aktiviteter för motorburen ungdom och jag tror att ”Motorkollot” som Krokoms MK 

nyligen genomfört är det som har fått fler att se att det går att göra något för vår fram-

tida generation. 

 

En förening/klubb som spinner vidare på detta att ta hand om motorburen ungdom är 

MK Rimo som kommer att ha en Epa-träff och utställning. 

Vidare så kommer det massor med mejl där klubbar nu har förstått att vi inom  

familjen kan arrangera och hur enkelt det är med Enkel Bilsport. 

 

Fick ett trevligt samtal från Per-Erik Axehult Mitt Sverigebanan som berättade  

om deras fantastiska helg med många arrangemang som kördes under Enkel Bilsport. 

Mest troligt kommer mer info i ämnet när vi mottager mer info. 

Det är roligt att det är så stort intresse för vår sportgren det känns som att det har fått 

nytt intresse. 

  

Beslut: Vi ser att våra besök uppskattas. 

  

§ 125 Nya broschyrer. 

De gamla broschyrerna som jag har kvar är snart slut och vi har fått Offroad också till 

utskottet samt att några sportgrenar har utgått från oss och har blivit egna sportgrenar 

eller blivit flyttade till redan befintliga utskott. 

Under resan vecka 30 så gick det åt en skaplig hög med broschyrer till de jag besökte. 

 

Beslut: Vi påbörjar att göra ett prov ex som får gå på remiss innan vi beställer. 

 

§ 126 Feedback från info/utbildningsresan. 

Vi har mottagit ett stort antal trevliga mejl efter resan och det betyder att  

vi har gjort skillnad. 

Det kan nämnas att det är från de vi har träffat samt så ser vi att informationen sprider 

sig till andra trevliga människor. 

Bara i dag så har det inkommit 4 mejl som tackar för engagemanget från oss,  

det betyder så mycket att få positiv feedback. 

 

Beslut: Vi jobbar på med det roligaste som finns. 

 

§ 127 På gång. 

Här nås utskottet av att många distrikt och klubbar jobbar på föredömligt sätt att  

informera om Enkel Bilsport och att de har för ambition att arrangera själva. 

 

Näst kommande helg är det licensutbildning Enkel Bilsport hos Films MK. 

 

Som nämnts ovan kommer MK Rimo att ha en Epa-träff och utställning  

den 26 augusti på Ticksta banan kl 18,00. 
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Tierps Motororganisation (TMO) växer så det knakar i fogarna och de vill komma 

med i SBF.  

Vid träffen vecka 30 så var dom 100 medlemmar och vid första träffen vecka 14  

med dom så var det 60 medlemmar det blir ett bra tillskott till familjen bilsport. 

Ordförande i utskottet har förmedlat kontakt till Kurre på kansliet till Johan  

som är ordförande för TMO så dom får diskutera hur de ska gå vidare. 

  

Beslut: Vi gör så gott vi kan och vi ser att det uppskattas. 

  

§ 128 Ekonomi. 

Resultatrapporter från kansliets ekonomiavdelning inväntas. 

  

Beslut: Vi jobbar på så gott vi kan. 

  

§ 129 Nästa möte. 

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

 

§ 130 Mötets avslutande. 

Ordföranden tackar mötets deltagare för ett givande möte och förklarar mötet  

för avslutat. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av:   

___________________________________  ___________________________________ 

Rose-Marie Emilsson Thomas Fredriksson 


