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PROTOKOLL Enkel Bilsport 15/2022 

Datum: 2022-11-01 
 

Plats: Telefonmöte  

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

*
*
* 

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

§ 142 Mötets öppnande.  

§ 143 Fastställande av dagordning. 

§ 144 Föregående protokoll. 

§ 145 Uppföljning av fattade beslut. 

§ 146 Info av ordförande. 

§ 147 Banbesiktare Smålands Bilsportförbund. 

§ 148 Licensutbildare Södermanland Västmanlands Bilsportförbund. 

§ 149 Vad gör vi med de arrangörer som avviker från vårt regelverk. 

§ 150 Offroad reglementen Offroad enkel tävling (Ore) och Offroad trial (ort). 

§ 151 På gång. 

§ 152 Ekonomi. 

§ 153 Nästa möte. 

§ 154 Mötets avslutande. 

 

§ 142 Mötets öppnande. 

Ordföranden hälsar mötesdeltagarna välkomna, samt förklarar mötet för öppnat. 

§ 143 Fastställande av mötets dagordning. 

Föreslagen dagordning för mötet fastställes. 

 

§ 144 Föregående protokoll. 

 Har gått på remissrunda och har publicerats. 

  

§ 145 Uppföljande av fattade beslut. 

Finns inga denna gång. 

 

 § 146 Info av ordförande. 

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

och pratat Enkel Bilsport. 

Vidare så har en anläggning besiktats i Örnsköldsvik så att de kunde ha arrangemang 

den 15/10. 

Sammanlagt 16 lag som deltog. 

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

Förra helgen var den stora utbildningshelgen för ÖNBF och då hade ordförande 

möjlighet att närvara, samt höll föreläsning om hur enkelt det är att arrangera  

verksamhet under paraplyet som heter Enkel Bilsport. 
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 Slutsats: Vi ser att våra besök uppskattas. 

  

§ 147 Banbesiktare Smålands Bilsportförbund. 
En ansökan från Smålands Bilsportförbund har inkommit för att få en  

banbesiktare till sportgrenen Drivers Open. 

 

Beslut: Vi godkänner ansökan. 

 

§ 148 Licensutbildare Södermanland Västmanlands Bilsportförbund. 

Intresse har visats från Södermanland/Västmanlands Bilsportförbund om att få en  

licensutbildare. 

 

Beslut: Vi avvaktar formell ansökan. 

  

§ 149 Vad gör vi med de arrangörer som avviker från vårt regelverk. 

I detta fall kan vi ej göra så mycket mer än att informera om varför vi har kommit 

fram till dessa riktlinjer och vädjar att de följer dessa. 

 

Beslut: Avvaktar mer information. 

 

§ 150 Offroad-reglementen Offroad enkel tävling (Ore) och Offroad trial (ort). 

Här har vi tagit hjälp av SGA för att se över dessa regelverk. 

Ett första remissvar har inkommit och vi tar hjälp av sakkunniga personer. 

 

Beslut: Avvaktar ytterligare kommentarer. 

  

§ 151 Tävlingar Drivers Open. 

Här nås utskottet av att det har varit tävlingar i Falköping den 25/9 och 8/10 samt i  

Varberg 29/10. 

Roligt att det är verksamhet. 

 

Beslut: Bra jobbat. 

  

§ 152 Regelverk Drivers Open. 

Här nås utskottet av uppgifter om att det finns felaktigheter i regelverket. 

Vi har fått hjälp av de som besitter bättre kunskaper än oss inom utskottet. 

Stort tack till de vänliga själar som både har påtalat felaktigheter samt erbjudit sig att 

vara behjälpliga för att rätta till felaktigheterna. 

 

Beslut: Vi avvaktar tills vi vet vad vi får för revideringar. 

  

§ 153 På gång. 

Många distrikt och klubbar jobbar på ett föredömligt sätt med Enkel Bilsport och  

ordförande kommer att besöka SHRA Övik för att hålla föredrag om Enkel Bilsport. 

Bilsportkonferansen kommer att vara 26–27/11 och då kommer det att finnas  

representanter från utskottet. 

 I övrigt så jobbar vi på som vanligt. 
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Beslut: Utskottet tackar för förfrågan från SHRA Övik. Ordförande kommer att  

närvara. 

  

§ 154 Ekonomi. 

Mejl från kansliets ekonomiavdelning har inkommit med uppmaning om att påbörja 

jobbet med nästa årsbudget. 

  

Beslut: Vi sänder in underlag för budget. 

  

§ 155 Nästa möte. 

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

dagordning. 

 

§ 156 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 


