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PROTOKOLL Teamsträff 7/2022 

Datum: 2022-08-22 

Plats: Teams-möte 

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

* 
* 

 * 

Hampus Juteryd, ordförande 
Moa Liljendahl, sekreterare 
Sandra Nyström justerare 
 

   

   

   

 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade övriga mötesdeltagare välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

§ 2 Godkännande av dagordning 
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes. 
 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 
Gått igenom tidigare punkter och uppföljning kommer ske under respektive punkt 
 

§ 4 Budgetuppföljning 
Vi har använt ca 25% av budgeten till representation på årsmötet, Elmia och galan + resor till 

uppdrag.  

 

§ 5 Ungdomsverksamheterna 

Planer för första mötet 12/9 efter sommaruppehåll med Yasmine Bengtson att hon                
kommer och föreläser om sitt arbete med dragracingjuniorer på. Det kommer även bjudas in 
för diskussion för hur man kan arbeta med ungdomar inom olika sportgrenar. 

              Nedre norra har gjort ett stort arbete med komma igång med sina sociala medier genom att 

synliggöra deras tävlanden från distriktet under sommarens folkracefestivaler. 

§ 6 Idéer spåning kring aktivitet och engagemang 

 
Hur ska vi öka engagemanget på Facebook i vår grupp. Att alla skriver sitt bästa 
motorsportsminne under året under ett inlägg och att vi taggar personerna så att de är 
synliggörs. 

              Att under vårt första möte bjuda ut de i smågrupper där de får nämna det man är mest stolt 

med inom bilsporten detta året. 

§ 7 Ungdomsforum Light – Nytt datum 
Tanke om att ungdomar ska få testa på att organisera sin egen tävling i en hyrkarthall och att 
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man byter efter halva dagen så man får testa på att både tävla och leda tävling. Både 
coachning i tävlingsledning samt i körning. Ge tid för att reflektera kring hur det fungerade. 
Spåna vidare på exakt koncept. Kolla på datum framöver, vad som gäller. Nästa möte ta fram 
inbjudan och spika datum. 

§ 8 Sociala Medier  
              Moa delgav statistiken på vårt instagramkonto under juli, vi har 104 följare. Konton som har 

nåtts har ökat med 125 % och interagerande konton har ökat med 2 800 %. Anledningen till 

detta är att vi har haft vår poddmånad där det var med kontinuerlig uppdatering. Det var 

ganska mycket engagemang 

 

              Ett inlägg om oss var där vi visar vad vi har gjort inom bilsporten i somras, gärna göra ett i 

veckan. Hampus börjar! 

 

              En tävling där vi t.ex. lottar ut gratisplatts till läger, gratis plats till någon som taggar sina 

vänner. Kolla upp reglerna för tävlingar.  

 

             Diskussionen kring facebookgruppen fortsatte och hur vi ska ta den vidare.  

§ 9 Funktionärsuppdrag  
                
              Vi har blivit inbjudna att hjälpa till i SBFs virtuella vagn  

- 27-28/8 på karting i Eskilstuna 
- STCC Anderstorp 10-11/9 
- STCC Mantorp 30/9-1/10 

§ 10 Poddvecka 

          Den är avslutade och det gick väldig bra och alla inlägg flöt på. Det som var bra var 
planeringen i förväg och att allt var förberett och tidigare. 

              
 

§ 11 Övriga frågor.  
              Skicka in protokollen till SBF. 
 

§ 12 Nästa Möte 
26/9 

§ 13 Mötets avslutande. 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Moa Liljendahl Sandra Nyström 


