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PROTOKOLL FR 02/2023 

Datum: 2023-03-06 

Plats: Teamsmöte, 19:00 

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

* 
* 
* 
* 
* 

 
 

Björn Lundberg BL, Ordförande 
Stefan Lundqvist SL, Ledamot 
Niklas Ledin NL, Ledamot 
Therese Löfgren TL, Ledamot 
Pernilla Hultman PH, Ledamot 
Christer Jönsson CJ, Sportgrenskoordinator 

   

   
 

 Frånvarande: … 
 

 

§ 11 Mötets öppnande 
§ 12 Föregående mötesprotokoll 
§ 13 Fastställande av mötets dagordning 
§ 14 Pågående ärenden 
§ 15 Ekonomi 
§ 16 Dispenser 
§ 17 Banbesiktare 
§ 18 Skrivelser 
§ 19 Utbildning 
§ 20 Konstitution 
§ 21 Elmia 
§ 22 Mail/SharePoint 
§ 23 Fokusgrupp 
§ 24 Möte SGA/DT 
§ 25 FR-T 2023-2025 
§ 26 HIQ Folkrace plattformen 
§ 27 Nästa möte 
§ 28 Mötets avslutande 
 

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

§ 12 Föregående mötesprotokoll 
Det upprättade, justerade och publicerade protokoll FR 01/2023 kontrollerades för att se att 
inga bordlagda ärenden eller beslut finns att överföra till detta möte. 

§ 13 Fastställande av mötets dagordning 
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes. 

§ 14 Pågående ärenden 
Det finns för tillfället inga pågående ärenden från tidigare möten. 
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§ 15 Ekonomi 
Resultatrapporter från kansliets ekonomiavdelning kontrollerades och det framgick inga 
oväntade avvikelser mot budget. 

§ 16 Dispenser 

A/ SMK Motala har skickat in en ansökan om att genomföra juniorläger utan 
anbudsförfarande Beslut: Vi Beviljar, SL, PH utfärdar. 

B/ Skellefteå MS har ansökt om tillstånd att köra träning med dubbla stolar monterat i FR bil 
Beslut: Vi Beviljar, SL, PH utfärdar. 

C/ Tomelilla MK har ansökt om tillstånd att köra träning med dubbla stolar monterat i FR bil 
Beslut: Vi Beviljar, SL, PH utfärdar. 

§ 17 Banbesiktare 
Mellannorrland har önskemål om att utse 3st banbesiktare 
Vi saknar underlag för vilka som är banbesiktare, frågan bordläggs till nästa möte. 

§ 18 Skrivelser 
SMK Helsingborg har skickat in en skrivelse med frågor kring anmälningssidorna 
Beslut: Vi ser inga regelmässiga hinder att lägga ut inbjudan på flera sidor men 
rekommenderar att endast ha anmälan öppen på en.  

§ 19 Utbildning 
Uppland BF arrangerade CL kurs den 25/2, de hade Bengt Johansson som utbildare. 
SL och NL var på plats och representerade utskottet. 
Arbetet pågår med digitala utbildningsplattformen. 
 

§ 20 Konstitution 
BC-Teknik Björn Lundberg, FR-T Niklas Ledin, BC-TL Therese Löfgren, 
FR-TL Pernilla Hultman, Administration och Kommunikation Stefan Lundqvist 

§ 21 Elmia 
Magnus Krokström håller i planeringen för Elmia mässan 7–10/4. Ev. kommer önskemål om 
att ställa ut en tävlingsbil. SL utses som representant för FR på planeringsmötena 

§ 22 Mejl/SharePoint 
Vi behöver ha tillgång till folkrace@sbf.se och tillhörande SharePoint, vi behöver även få 
@sbf.se mejl till samtliga ledamöter, SL fixar. 

§ 23 Fokusgrupp 
CJ informerar om att det ska tillsättas ett antal fokusgrupper för att hjälpa oss att få fram 
underlag för att skapa regelverket 2024–2026.  
Arbetet med att skapa fokusgrupperna väntas vara klart och ska presenteras för 
förbundsstyrelsen i Maj. 

§ 24 Möte SGA/DT 
Vi planerar att hålla presentationsmöte med våra SGA och DT, planen är 3st tillfällen för att 
lyckats få med samtliga. Planering pågår, SL skickar kallelse. 
 
 
 

mailto:folkrace@sbf.se
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§ 25 FR-T 2023–2025 
I samband med CL kurserna uppmärksammades en del brister i det publicerade regelverket.  
Beslut: Vi tillsätter en arbetsgrupp för att rätta till dessa. FR-T 2023–2025_2 förväntas 
publiceras snarast möjligt. 

§ 26 HIQ Folkrace plattformen 
CJ informerar om status och möte med HIQ planeras. 24/3 föreslaget CJ bokar med HIQ 

§ 20 Nästa möte 
Ordföranden kallar till nästa möte när behov av ett möte uppstår. 

§ 21 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade mötets deltagare och förklarade mötet för avslutat. 

 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Therese Löfgren,  Stefan Lundqvist, 


