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PROTOKOLL Enkel Bilsport 18/2022 

Datum: 2022-12-13 
 

Plats: Telefonmöte  

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

*
*
* 

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

§ 176 Mötets öppnande.  

§ 177 Fastställande av dagordning. 

§ 178 Föregående protokoll. 

§ 179 Uppföljning av fattade beslut. 

§ 180 Info av ordförande. 

§ 181 Skrivelse från Norrlandsarrangörer. 

§ 182 Städa bland gamla och inaktuella regelverk. 

§ 183 På gång. 

§ 184 Ekonomi. 

§ 185 Lots. 

§ 186 Nästa möte. 

§ 187 Mötets avslutande. 

§ 176 Mötets öppnande. 

Ordföranden hälsar mötesdeltagarna välkomna, samt förklarar mötet för öppnat. 

§ 177 Fastställande av mötets dagordning. 

Föreslagen dagordning för mötet fastställes. 

 

§ 178 Föregående protokoll. 

 Har gått på remissrunda och har publicerats. 

  

§ 179 Uppföljande av fattade beslut. 

Inget att rapportera denna gång. 

 

§ 180 Info av ordförande. 

Efter förra mötet så har det varit väldigt lugnt. 

 

 Slutsats: Kanske är det närheten till Jul som gör att det är lugnare. 

  

§ 181 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 nästa möte. 
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§ 182 Städa bland gamla och inaktuella regelverk. 

 Vi ser att vi har ett flertal gamla och inaktuella regelverk som ligger ute på hemsidan. 

  

Beslut: Vi tar bort de som ej är aktuella. 

  

§ 183 På gång. 

 Vi ska göra en budget för verksamhetsåret -23. 

  

Beslut:  

  

§ 184 Ekonomi. 

 Budget för verksamhetsåret -23 samt verksamhetsplan är insänt. 

  

Beslut: Vi fortsätter att verka ute i rörelsen. 

  

§ 185 Lots. 

Funderingar varför ej utskottet kan gå in i Lots och se sökta tävlingar för att ev kunna 

stötta och följa upp tävlingar som arrangeras under Enkel bilsport. 

  

Beslut: Vi kollar det med sportgrenskordinatorn. 

 

§ 186 Nästa möte. 

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

dagordning. 

 

§ 187 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 


