
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

PROTOKOLL  1 / 2023   
Vrigstad 2023-01-18   
Närvarande    
   
   
   
   
 Teams  
   
   
   

Mats Bergman   
Ann-Marie Nottemark   
Anneli Thylen   
Anders Johansson   
David Lindström   
Beatrice Ågren Karlsson  
Kian Anderson   
  
   

Inbjudna  
Revisorer  
Ungdomsgrupp  
  
Frånvarande  

Thomas Jansson  
Peter Dahl  
Wilma Daag Gustavsson  
  
Stefan Stigemyr  
Moa Roos  
  

§ 1 Mötets öppnande   
§ 2 Godkännande av dagordning   
§ 3 Föregående protokoll.  
§ 4 Ekonomisk Rapport.  
§ 5 Årsmötet.  
§ 6 Motioner från SBF rådsmöte.  
§ 7 Information från SBF.  
§ 8 utbildningar 2023.  
§ 9 Arbetsordning styrelsen.  
§ 10 Rapporter från styrelsen.  
§ 11 Skrivelser.  
§ 12 Åtgärdslistan.  
§ 13 Övriga frågor.   
§ 14 Nästa möte.   
§ 15 Mötet avslutas.   
   
   
§ 1 Mötets öppnande.   
Mötesordförande Mats Bergman hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet 
öppnat.   
   
§ 2 Godkännande av dagordning   
Dagordningen godkändes.   
   
§ 3 Föregående protokoll.  
Föregående mötesprotokoll godkändes och skrevs under.  
  
§ 4 Ekonomisk rapport.  
Gicks igenom. Revisionen genomfördes på möte.  



   
§ 5 Årsmötet.  
Gicks igenom.  
Det beslutades att på grund av dom rådande omständigheter som varit med 
pandemin, som gjort att vi inte kunnat ha någon prisutdelning på några år, så 
godkänner vi att om man hör av sig och inte kan komma, men har en ersättare som 
kan hämta priset så får man det. Detta gäller bara på denna prisutdelning 2023.  
  
§ 6 Motioner från SBF rådsmöte.  
Motion 1. Arvode till FS. Vi avslår den.  
Motion 2. Enkel bilsport ska inte vara ett eget utskott utan tillhöra dom övriga 
utskotten. Vi avslår den.  
Motion 3. Förbundsmöte vartannat år. Vi avslår den.  
Proposition. Stadgar från SBF. Vi bifaller den.  
  
§ 7 Information från SBF.  
Gicks igenom.  
  
§ 8 Utbildningar 2023.  
Gicks igenom.  
Beatrice håller på att titta på Rally utbildningen i Mars, där man har önskemål att 
hålla den i Älmhult.  
Anneli tittar på priserna till utbildningarna och meddelar Beatrice, så hon kan göra 
utskicket  
  
§ 9 Arbetsordning styrelsen.  
Bordläggs till mötet i Mars.  
  
§ 10 Rapporter från styrelsen.  
Ann-Marie- Månadsmöte med FS, årsmöte, Teams plattformen hemsidan.  
David- Konferens Syd, bland annat deras rallymöte.  
Anneli- Månadsmöte med FS, tillstånd, årsmöte.  
Anders- Månadsmöte med FS, Teams plattformen hemsidan, teams med Mönsterås 
MK, Bil-O varannan torsdag.  
Mats-Teams plattformen hemsidan, Domar och arrangörsträff i rally, Månadsmöte 
med FS, teams med Mönsterås MK  
Kian- Månadsmöte med FS.  
  
§ 11 Skrivelser.  
Protokoll som man kan gå in på SBF hemsida och läsa.  
DM-Regler i radiostyrd godkändes.  
KU´s roll i karting i sverige- Vi har tagit del av denna skrivelse från SGA Karting.  
  
§ 12 åtgärdslistan.  
Gick igenom och justeras till nästa möte.  
  
 § 13 Övriga frågor.   
Ann-Marie har en fråga där hon vill att man köper in ett program som gör om PDF till 
kanslidatorn, det godkändes att hon får göra det.  
Anneli informerar att bokföringsprogrammet nu finns i molnet och kosta 6358 kr/år.  



Det beslutades att tillståndsavgifterna förblir oförändrade 2023.  
Mats informerar från arrangörsmötet om funktionärer där Resultatservice använder 
en QR kod vilket gör att man kan ta bort funktionärer i start och mål, om man ska ta 
kontakt med fler som hanterar detta. Man ska behålla säkerheten och sportsliga 
resultat.  
David tar med sig denna fråga till rallykommittén  
Från och med första januari är milersättningen 25 kr/mil  
David informerar att det är möte med E-cupen samt prisutdelning för bilsport-rally 
cup.  
  
 § 14 Nästa möte.   
Fredag den 17/2 kl.18,00 Vrigstad   
   
 § 15 Mötet avslutas   
Mats Bergman tackar för mötet och avslutar det.   
   
   

   
   

   
   
Vid protokollet   Justeras   

Ann-Marie Nottemark   Mats Bergman   
   
  
 


