
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

PROTOKOLL  13 / 2022  
Vrigstad 2022-12-14  
Närvarande   
  
  
  
  
  
  
  
  

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

 Inbjudna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frånvarande 

Christer Landén 
Frankie Larsen 
Torsten Cordes 
Leena Tidman 
Pär Hydén 
Gunnar Gustavsson 
Rikard Andersson 
Tom Nilsson 
Ann Johansson 
Wilma Daag Gustavsson 
Moa Roos 
Torbjörn Johansson 
Tomas Jansson 
 Per Bondesson 
 
Kian Anderson  
Magnus Robertsson 
Sara Mejving 
Thony Bergström 
Torgny Nilsson 
Josef Zetterberg 
Richard Fransen 
Michael Thomsen 
Jasmine Tates 
 

§ 179 Mötets öppnande  
§ 180 Godkännande av dagordning  
§ 181 Föregående protokoll.  
§ 182 Ekonomiska rapporter. 
§ 183 Information från SBF.   
§ 184 Utbildningar 2022–23  
§ 185 Presentation SGA 

i. Rapporter från Bilsportkonferensen samt se framåt mot 2023. 
§ 186 Årsmöte  
§ 187 Årshjul 2023. 
§ 188 Rapporter från styrelsen.  
§ 189 Skrivelser.  
§ 190 Övriga frågor.  
§ 191 Åtgärdslistan.  



§ 192 Nästa möte. 
§ 193 Mötet avslutas.  
 
 

Vi börjar kvällen med ett gott julbord. 
  
§ 179 Mötets öppnande.  
Mötesordförande Anders Johansson hälsade närvarande välkomna och förklarade 
mötet öppnat, Mats Bergman kommer och tar över mötet vid §182. 
  
§ 180 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.  
  
§ 181 Föregående protokoll.  
Föregående mötesprotokoll godkändes, och skrevs under. 
  
§ 182 Ekonomisk rapport.  
Ekonomin gicks igenom.  
  
§ 183 Information från SBF.  
Gicks igenom. 
  
§ 184 Utbildningar 2023. 
Vi har fått frågan angående att ha rallyutbildningen i Älmhult, Beatrice tittar på om det
finns någon möjlighet till detta. 
 
§ 185 Presentation SGA 

i. Rapporter från Bilsportkonferensen samt se fram mot 2023. 
Överlag så tycker man att utskotten fungerar bra och det var givande möten 
under helgen, det man kan påpeka var att många hade bara möte på lördagen, 
när man ska lägga upp helgen på båda dagarna. Bil-O hade önskat att man hade 
lagt upp helgen bättre samt att Driftingen är det utskott som inte fungerar som det
ska. 
 

      Rally-Torbjörn Johansson, Året har varit på ett någorlunda sätt och man ska till   
      nästa år styra upp det bättre, Vi kommer att ha en domare-, förar- samt en  
      arrangörsträff den 14 januari i Vimmerby, inbjudan kommer snart, och man ska 
      spika DM datumen den 1 februari. 
      Det planeras att genomföra fyra tävlingar som det ser ut nu. 2023  
      kommer nog bli ett litet mellanår. 
 
      Bil-O-Torsten Cordes. Det är mycket på gång 2023, Det kommer köra ett DM 

under året. Man är inbjuden till Vetlanda RRC för att presentera Bil-O i februari. 
Det kommer hållas funktionärsutbildningar. Man kommer att köra en Sverige serie
med tre tävlingar i mellan Sverige och tre i syd Sverige 
 
Drifting-Rikard Andersson, Det står fortfarande still eftersom vi inte har hittat 
någon bana att köra på, men vi jobbar på det. 
 



Rallycross-Tom Nilsson Man jobbar på att ha en DM serie, med att köra med 
bilcrossen för att få fler förare. 
  
Folkrace-Leena Tidman, Det är sökt 29 st tävlingar 2023 mellan mars och 
september, en arrangörsträff kommer bli av den 15 januari. 
Arrangörerna är dåliga på att meddela när man flyttar eller ställer in sina tävlingar 
och man har önskemål om att man inför en straffavgift. 
Man kommer att inför 2023 fördela ut domare på dom sökta tävlingarna i Småland
vilket man kommer meddela på arrangörsträffen.  
 
Racing-Pär Hydén Det kommer bli fyra tävlingar på Anderstorp, och licenskurs i 
april. 
 
Radiostyrd-Gunnar Gustavsson, Vi har två SM, RM vinnare i radiostyrd år 2022. 
Det är ingen som vill gå några funktionärskurser, men man har lagt fram förslag 
på att ha en små cirklar och att man sen träffas och går igenom allt. 
Vi har fått en ny klubb Sävsjö RC. 
 
Ungdom-Wilma Daag Gustavsson, Vi jobbar på att ha en kickoff med södra och 
västra, sen hoppas man på att få in en eller två stycken till i ungdomsgruppen. 
Man vill även vara med på Elmia 2023. 
 
Miljö-Frankie Larsen, Rapporten på inventeringen av tre banor börjar nu bli klar 
och ska skickas till FIA för att godkännas.  Det har varit ett bra år 2022. Det som 
kommer nu är ljudet, förbundet har en ljudmätare som Frankie har fått utbildning 
på. Miljömedvetenheten har blivit riktigt bra i klubbarna. Miljöcertifikat kommer att 
finnas i lots from 2023. 
 
 

  
§ 186 Årsmötet.  
Gicks igenom 
 
§ 187 Årshjul 2023. 
Bordläggs till nästa möte. 
  
§ 188 Rapporter från styrelsen.  
David-E-Cupen, ny kontaktperson för rally 
Anneli- Tillstånd mm 
Ann-Marie- Årsmötet, mm 
 

§ 189 Skrivelser.  
 Protokoll som man kan gå in på SBF:s hemsida och läsa. 
Vi har fått en ny klubb i Radiostyrd: Sävsjö RC. 
Småland har fått ett julkort från Jönköpings kartingklubb, vilket vi tackar så mycket 
för. 
DM regler i radiostyrd- Ann-Marie kontaktaktar Gunnar SGA, för lite korrigeringar. 
Regionalt utvecklingsbidrag- Mats tittar på det. 
Karting-Skrivelse angående delar av utskottet-Mats har skickat den vidare upp till FS 
Roger Engström från FS är representant på SmBFårsmötet. 



Banlicenser-2023 ska banlicensen in i lots när man söker en tävling. 
 
 
 § 190 Övriga frågor.  
Inga övriga frågor 
 

 

§ 191 Åtgärdslistan.  
Gick igenom.  
  
  
§ 192 Nästa möte.  
Onsdagen den 18/1 2023 Vrigstad.  
  
§ 193 Mötet avslutas  
Mats Bergman tackar för mötet och avslutar det.  
  
  

  
  

  
  
Vid protokollet  Justeras  

Ann-Marie Nottemark  Mats Bergman  
  


