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PROTOKOLL Enkel Bilsport 14/2022 

Datum: 2022-10-24 
 

Plats: Telefonmöte  

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

*
*
* 

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

§ 131 Mötets öppnande. 

§ 132 Fastställande av dagordning. 

§ 133 Föregående protokoll. 

§ 134 Uppföljning av fattade beslut. 

§ 135 Info av ordförande. 

§ 136 Nya broschyrer. 

§ 137 Mejl från Eric Lycke. 

§ 138 På gång. 

§ 139 Nästa möte. 

§ 140 Mötets avslutande. 

§ 131 Mötets öppnande. 

Ordföranden hälsar mötesdeltagarna välkomna, samt förklarar mötet för öppnat. 

§ 132 Fastställande av mötets dagordning. 

Föreslagen dagordning för mötet fastställes. 

  

§ 133 Föregående protokoll. 

 Har gått på remissrunda och har publicerats. 

  

§ 134 Uppföljande av fattade beslut. 

Finns inga denna gång. 

§ 135 Info av ordförande. 

Efter förra mötet så har ordförande varit och besökt ett antal klubbar  

och pratat Enkel Bilsport. 

Vidare så har två st. anläggningar besiktats så att man kan ha arrangemang till den 

kommande helgen, samt ytterligare en anläggning som behövde uppdateras. 

Det roliga är att vi ser att intresset ökar för UTH. 

Vid återstartracet i Robertsfors så blev ordföranden intervjuad av Speaker Holmudd. 

Det pratades mycket om vår sportgren och en del annat. Vad vi förstår så 

sändes detta på SBF play. 

 

Vid ett teams-möte med motorburen ungdom och Fryshuset, deltog ordförande samt 

ytterligare 175 st. deltagare. Mötet var ett avslut för de projekt som Fryshuset  

startade för 3 år sedan. 

Det var många ungdomar som närvarade vid detta möte, samt redovisade från olika  
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projekt som de har genomfört. 

Motorburen ungdom är de som skall ta vid efter oss gamlingar. 

 

”Motorkollot”, som Krokoms MK genomförde under hösten, är ett bra bevis att det 

går att göra något för vår framtida generation. 

 

 Slutsats: Vi ser att våra besök uppskattas. 

  

§ 136 Nya broschyrer. 

Här går det ej framåt för tillfället. De gamla broschyrerna som finns kvar är snart slut 

samt att Offroad ska läggas till broschyrerna. Några sportgrenar som har utgåt från oss 

har blivit egna grenar, eller blivit flyttade till redan befintliga utskott. 

 

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

 

§ 137 Mejl från Eric Lycke. 

Vi har mottagit ett mejl från Eric Lycke, där han belyser frågan om  

hastighetsbestämmelserna inom Enkel Bilsport. 

Både ordförande och ledamoten Daniel Hägg har svarat Eric att vi är medveten om 

problemet och förklararade vad vårt ansvar som utskott är. 

Frågorna som vi fick var följande: om det är arrangören? banbesiktaren? eller tävlings-

ledaren? som är ansvarig. 

Svaret var att det alltid är tävlingsledaren som har yttersta ansvaret om det händer en 

olycka. 

 Banbesiktaren sköter sin del och ser även till att följa Fap 512-1. 

Vad vi vet är att det ska kallas till möte för att reda ut detta. 

 

Beslut: Vi följer detta. 

  

§ 139 På gång. 

Här nås utskottet av uppgifter om att många distrikt och klubbar jobbar på ett  

föredömligt sätt med Enkel Bilsport, samt att de har för ambition att arrangera själva. 

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

med i SBF. Här har vi ej nåtts om någon mer info hur det går med den processen. 

  

§ 140 Nästa möte. 

Ordförande kallar till möte efter behov, samt skickar då även ut förslag till  

dagordning. 

 

§ 141 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 


