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PROTOKOLL Enkel Bilsport 1/2023 

Datum: 202-01-21 
 

Plats: Elmia  

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

*
*
* 

Thomas Fredriksson, Ordförande. 
Daniel Hägg, ledamot. 
Mia Emilsson ledamot. 
Saknas Niklas Falk. 

§ 1 Mötets öppnande.  

§ 2 Fastställande av dagordning. 

§ 3 Verksamhetsberättelse 2022. 

§ 4 Info av ordförande. 

§ 5 Banbesiktning. 

§ 6 Motion från Göran Svensson. 

§ 7 På gång. 

§ 8 Ekonomi. 

§ 9 Reglemente Offroad Trial. 

§ 10 Reglemente Mittcup. 

§ 11 Reglemente Mittcup ligth. 

§ 12 Nästa möte. 

§ 13 Mötets avslutande. 

§ 1 Mötets öppnande. 

Ordföranden hälsar mötesdeltagarna välkomna, samt förklarar mötet för öppnat. 

§ 2 Fastställande av mötets dagordning. 

Föreslagen dagordning för mötet fastställes. 

  

§ 3 Verksamhetsberättelse 2022. 

 Verksamhetsberättelsen för Enkel Bilsport är insänd. 

  

§ 4 Info av ordförande. 

År 2023 har verkligen börjat med en rivstart, bl.a. har ordförande närvarat vid 

konferens Syd och där hållit tre föreläsningar. 

Sedan har även ordförande närvarat vid Stockholms Bilsportförbunds styrelsemöte 

och fått berätta om Enkel Bilsport och de sportgrenar som finns där. 

Även vid konferens Syd och vid styrelsemötet med Stockholm så pratades det om  

racing special som körs i Övre Norra Bilsportförbundet. 

I dag så kördes en tävling i Robertsfors med 15 lag anmälda och 61 förare och klubben 

fick 15 nya medlemmar. 

Tråkigt att 2 lag fick förhinder. 

Det var den nya slingan som användes, och enligt de rapporter som vi mottagit så var 

de så positiva att flera förare redan anmälde sig till nästa tävling. 

Det nämndes även att flera talade om att bygga bilar till nästa tävlingstillfälle. 
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Slutsats: Kanske börjar det lossna på riktigt nu. 

  

§ 5 Banbesiktning av UTH-banor. 

Det har börjat inkomma förfrågningar om att besikta UTH-banor inför vintersäsongen. 

Tre banor besiktades förra veckan. 

 

Slutsats: Roligt att föreningar vill få till verksamhet inom Enkel Bilsport. 

  

§ 6 Motion från Göran Svensson, Mellannorrlands Bilsportförbund. 

Utskottet har tagit del av motionen angående Enkel Bilsport som Göran Svensson sänt 

till Förbundsmötet, och läst den ett flertal gånger och finner den svårtolkad.  

Vi har även nåtts av att uppgifter som visar att flera funderar på vad syftet med denna 

motion är. 

 Det är ett flertal medlemmar från Mellannorrland som meddelat oss att de inte stöder  

motionen, utan i stället tycker att vi gör väldigt mycket för att hjälpa våra klubbar. 

Även en del distrikt har hört av sig i samma ärende och delar ej det som skrivs, samt  

ifrågasätter vad en sådan skrivelse har på ett förbundsmöte att göra. 

  

Beslut: Vi får invänta vad som händer vid Förbundsmötet.  

  

§ 7 På gång. 

 Ordförande har för avsikt att besöka Östersund för att träffa engagerade människor. 

En förfrågan från Smålands Bilsportförbund angående föreläsning Enkel Bilsport har 

även inkommit. 

 

Beslut: Ordförande svarar på detta. 

  

§ 8 Ekonomi. 

 Vi inväntar svar på budgetäskandet. 

  

Beslut: Vi jobbar på som vanligt. 

 

§ 9 Reglemente Offroad Trial. 

 Arbete med att uppdatera Offroad Trial har pågått och vi har fått hjälp av flera  

SGA samt förra ordförande i Offroad. 

Reglementet är nu på remiss och förhoppningen är att vi snart kan publicera. 

 

Beslut: Vi tackar alla som hjälper oss i utskottet. 

 

§ 10 Reglemente Mittcup. 

Arbete med att uppdatera Mittcup pågår och vi har fått hjälp av flera engagerade SGA 

samt representanter från SMK Sundsvall. 

Gäller samma här. Reglementet är nu på remiss och förhoppningen är att vi snart kan  

publicera. 

  

Beslut: Vi tackar alla som hjälper oss i utskottet. 

  

§ 11 Reglemente Mittcup ligth. 
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Här är det samma arbete med att uppdatera Mittcup som pågår och vi har fått hjälp av 

flera engagerade SGA och representanter från SMK Sundsvall. 

Även detta reglemente är nu på remiss och förhoppningen är att vi snart kan publicera. 

  

Beslut: Vi är tacksamma till alla som alla som hjälper oss i utskottet. 

 

§ 12 Nästa möte. 

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

dagordning. 

 

§ 13 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 


