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PROTOKOLL SM 03/2022 

Datum: 2022-05-17 

Plats: Telefonmöte  

Säkerhet och Miljökommitté Närvarande: 
(* = beslutande) 

* 
* 
* 
* 
* 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pernilla Karlsson, ordförande 
Frankie Larsen, miljö 
Tord Janervik, Bana 
Ulf Jernström, Säkerhet 
Jan-Olof Nyman 
Börje Fröberg, Bana 
 
 
 

 Under §000: 
 

… 
 

 Under §§000-000: 
 

… 
 

 Frånvarande:  
Maria Landerås 

 

   
 

§ 34 Mötets öppnande 
§ 35 Föregående mötesprotokoll 
§ 36 Fastställande av mötets dagordning 
§ 37 Pågående ärenden 
§ 38 Ekonomi 
§ 39 Banbesiktning utbildning 
§ 40 Olycka, Laxås 
§ 41 Säkerhet- Möte 
§ 42 Miljö- Teamsmöte 
§ 43 Information-Nyhetsbrev 
§ 44 Elmia 2022  
§ 45 Studiebesök, bilcross 
§ 46 Allmänt från, BSA, Miljö, Säkerhet och Bana 
§ 47 Övrigt 
§ 48 Nästa möte  
§ 49 Mötets avslutande 
 

§ 34 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar övriga mötesdeltagare välkommen och förklarar mötet för öppnat. 

§ 35 Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll uppläses och godkändes. 
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§ 36 Fastställande av mötets dagordning 
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes. 
 

§ 37 Pågående ärenden. 
Inget svar från styrelsen om Karting. Hur har det gått med vårt svar? 

§ 38  Ekonomi.           

 Vi diskuterade ekonomin och det fanns inga kommentarer. 

§ 39 Banbesiktning utbildning 

Fanns önskemål om att Pernilla K skickar inbjudan till berörda, detta är inte rimligt då det 
finns anställda på kansliet. Vilka är målgruppen (Arena grus)? Arbetet fortgår och inbjudan 
kommer snart. 

§ 40 Olycka, Laxås. 
Funktionär blev förolyckad med tråkigt resultat, bra agerande av funktionärer. Säkerhet 
saknar dock olycksrapport. 

§ 41 Säkerhet- Möte. 

 Det rapporterades från mötet med Rickard Karlsson (sportgrensansvarig). Positiv respons. 

§ 42 Miljö- Teamsmöte. 
  

Rapport från möte med sportgrenarna och en presentation av det interna miljöarbetet som 
sker i SBF. Mikael Noren presenterade sig för deltagarna och om hans arbete. Mycket god 
respons från alla deltagare, ca 45st. 
 

§ 43 Information-Nyhetsbrev 
  

Ett nyhetsbrev är skapat och publicerat på hemsidan, blev en liten roman av detta. 
Förhoppningarna är att vi kan skapa ett nytt varje kvartal. 
 

§ 44 Elmia 2022.  
 
Pernilla Karlsson och Frankie Larsen rapporterade från mässan som var välbesökt, en ny 
teknik användes för att ge ut information till besökarna ( QR-kod). 

 
§ 45  Studiebesök, bilcross. 
  

 Pernilla och Frankie besökte bilcross SM på Tabergbanan i Jönköping, Stefan 
Lundqvist hade bjudit in oss för att prata om hur vi såg på bilcross ur säkerhet- och 
miljö och för att få lite respons.  

 
§ 46 Allmänt från, BSA, Miljö, Säkerhet och Bana. 
  
 BSA: Inget att rapportera 
  

 Miljö: Arbetet med en ny miljöutbildning fortskrider. 
Säkerhet: Inget aktuellt att rapportera. 
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 Bana: Kartbesiktarna får inte in besiktningsprotokollen, problem med faktureringarna. 
Kontakt tas med sportgrensansvarig. 

  
§ 47 Övrigt. 
 

 Pernilla informerade om de nya reglerna i angående traktamente och milersättning. 
Det finns nya profilkläder att beställa. 

 
§ 48 Nästa möte 
    
  Ordförande kallar vid behov. 
 
§ 49 Mötets avslutande 
 
  Ordföranden tackade mötets deltagare och förklarade mötet för avslutat  
 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Frankie Larsen Pernilla Karlsson 
 


