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PROTOKOLL Enkel Bilsport 17/2022 

Datum: 2022-12-05 
 

Plats: Telefonmöte  

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

*
*
* 

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

§ 165 Mötets öppnande.  

§ 166 Fastställande av dagordning. 

§ 167 Föregående protokoll. 

§ 168 Uppföljning av fattade beslut. 

§ 169 Info av ordförande. 

§ 170 Upprepade påhopp av utskottens arbete. 

§ 171 Skrivelse från Norrlandsarrangörer. 

§ 172 På gång. 

§ 173 Ekonomi. 

§ 174 Nästa möte. 

§ 175 Mötets avslutande. 

§ 165 Mötets öppnande. 

Ordföranden hälsar mötesdeltagarna välkomna, samt förklarar mötet för öppnat. 

§ 166 Fastställande av mötets dagordning. 

Föreslagen dagordning för mötet fastställes. 

 

§ 167 Föregående protokoll. 

 Har gått på remissrunda och har publicerats. 

  

§ 168 Uppföljande av fattade beslut. 

Inget att rapportera denna gång. 

 

§ 169 Info av ordförande. 

Efter förra mötet så har Ordförande varit och besökt SMK Sundsvall för att prata  

Enkel Bilsport. 

Det har varit bilsportkonferens på Infracity och det som stack ut var att det var flera 

oväntade människor som pratade Enkel Bilsport och förhörde sig om hur man kan ar-

rangera på ett säkert sätt. 

Utskottet  e väl vara ett bra betyg. 

De känsloyttringar som hördes var att det var väldigt lärorikt och inspirerande. 

 

Mycket trevligt med intresserade människor som brinner för Bilsporten. 

 

Slutsats: Vi ser att våra ansträngningar uppskattas och att vi gör skillnad. 
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§ 170 Upprepade påhopp av utskottens arbete.  

 Vi har fått höra ett flertal gånger om att utskotten ej fungerar i den utsträckning som 

en del förväntar sig, och nu senast så inkom en skrivelse till distriktsordförandena. 

 Vi har diskuterat mycket ingående vår roll och vad vi anses göra fel och enades om att 

vi lägger ingen energi på den där skrivelsen mer än att hatet, anklagelserna och  

 motarbetandet av utskott och enskilda frivilliga i utskott måste upphöra då vi gör så 

gott vi kan på vår fritid och utan varken egen eller ekonomisk vinning. 

  

 Beslut: Utskottet tar avstånd från dessa påhopp och hoppas att det på sikt blir någon 

förändring 

  

§ 171 Skrivelse från Norrlandsarrangörer. 

 Utskottet har haft ytterligare möte gällande utvecklingen av motorsport på asfalt i   

 Norra Sverige.  

 Vi diskuterade ingående hur vi ställer oss till denna frågeställning om att samköra 

 både Racing och Enkel Bilsport.  

  

Beslut: Vi inväntar kallelse till nästa möte. 

  

§ 172 På gång. 

 Vi ska göra en budget för verksamhetsåret -23. 

  

Beslut:  
  

§ 173 Ekonomi. 

 Resultat rapporter från kansliets ekonomiavdelning gicks igenom och inga 

 avvikelser hittades. 

  

Beslut: Vi fortsätter att verka ute i rörelsen. 

  

§ 174 Nästa möte. 

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

dagordning. 

 

§ 175 Mötets avslutande. 

Ordföranden tackar mötets deltagare för ett givande möte och förklarar mötet  

för avslutat. 

  

 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av:   

___________________________________  ___________________________________ 

Thomas Fredriksson Daniel Hägg 


