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PROTOKOLL Enkel Bilsport 16/2022 

Datum: 2022-11-21 
 

Plats: Telefonmöte  

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

*
*
* 

Thomas Fredriksson, Ordförande. 
Daniel Hägg, ledamot. 
 
 

§ 155 Mötets öppnande.  

§ 156 Fastställande av dagordning. 

§ 157 Föregående protokoll. 

§ 158 Uppföljning av fattade beslut. 

§ 159 Info av ordförande. 

§ 160 Skrivelse från Norrlandsarrangörer. 

§ 161 På gång. 

§ 162 Ekonomi. 

§ 163 Nästa möte. 

§ 164 Mötets avslutande. 

 

§ 155 Mötets öppnande. 

Ordföranden hälsar mötesdeltagarna välkomna, samt förklarar mötet för öppnat. 

§ 156 Fastställande av mötets dagordning. 

Föreslagen dagordning för mötet fastställes. 

 

§ 157 Föregående protokoll. 

 Har gått på remissrunda och har publicerats. 

  

§ 158 Uppföljande av fattade beslut. 

Banbesiktare i Småland är nu godkänd. 

 

§ 159 Info av ordförande. 

Efter förra mötet så har ordförande varit och besökt SHRA Örnsköldsvik 2/11–22 

på deras klubblokal, vi pratade om de möjligheter som finns inom Enkel Bilsport. 

Speciellt roligt var det att se att man satt och skrev ned punkter. 

 Mycket trevligt med intresserade människor som brinner för bilsporten. 

Ordförande har skrivit en verksamhetsberättelse som skall publiceras i boken  

Bilsportåret 2022. 

En uppmaning från författaren är att de vill gärna ha material för att uppmärksamma 

Enkel Bilsport ännu mer ”citat” detta är en viktig inkörsport. 

 

 Slutsats: Vi ser att våra besök uppskattas. 
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§ 160 Skrivelse från Norrlandsarrangörer. 

 En frågeställning till rubricerade utskott gemensamt, gällande utvecklingen av  

 motorsport på asfalt i norra Sverige har kommit. 

 Avsändare är MittCup och BA Trophy gemensamt, genom klubbarna  

 SMK Sundsvall och Skellefteå MS. 

 Frågan är att få hjälp med att samköra fler klasser både Racing och Enkel Bilsport. 

Vi förstår problemet med små startfält, när man körde under Enkel Bilsport så var det 

26 bilar och det var en handfull bilar som höll på att iordningssättas för Enkel Bilsport. 

 

Beslut: Utskottet har tagit del av insänt material och inväntar kallelse till  

möte med Racingen. 

  

§ 161 På gång. 

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

 representanter från utskottet för att ta hand om de som kommer till Stockholm. 

 En resa till SMK Sundsvall för att träffa Mittcup är planerad. 

  

Beslut: Utskottet jobbar på. 

  

§ 162 Ekonomi. 

Resultatrapporter från kansliets ekonomiavdelning gicks igenom och inga  

avvikelser hittades. 

  

Beslut: Vi fortsätter att verka ute i rörelsen. 

  

§ 163 Nästa möte. 

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

dagordning. 

 

§ 164 Mötets avslutande. 

Ordföranden tackar mötets deltagare för ett givande möte och förklarar mötet  

för avslutat. 

  

  

  

  

  

  

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av:   

___________________________________  ___________________________________ 

Thomas Fredriksson Daniel Hägg 


