PROTOKOLL Enkel Bilsport 2/2021
Datum:

2021-01-27

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:
(* = beslutande)

* Thomas Fredriksson, ordförande.
* Rose-Marie Emilsson, ledamot.
kontaktperson SBF saknas
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§8

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

§9

Fastställande av mötets dagordning.
Föreslagen dagordning för mötet fastställes.

§ 10

Info av ordförande.
Det har börjat komma in frågor och funderingar om hur vi ser på den kommande sommaren.
Även frågor angående banbesiktningar har börjat komma.

§ 11

Coronaläget.
Regeringen meddelade den 18 december skärpta restriktioner.
All verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och "inte är nödvändig" bör omedelbart stängas ned fram till den 24 januari, vilket bland annat kan innefatta idrottshallar.
RF för dialog med Folkhälsomyndigheten och kommer att återkomma med förtydliganden snarast möjligt om vad som gäller för idrotten.
Riksidrottsförbundets pågående arbete
Riksidrottsförbundet har en särskild arbetsgrupp för stöd och rådgivning till specialidrottsförbunden (SF).
Bland annat finns en e-postadress enbart för frågor om coronaviruset och idrotten:
corona@rfsisu.se.
Beslut: Utskottet uppmanar alla som funderar att följa dessa riktlinjer.

§ 12

Boken Bilsportåret 2020.
Vid kontakt med författaren av Boken Bilsportåret 2020 så nås jag av nyheterna att den
har gått i tryck och preliminärt kommer att släppas under februari månad.
Beslut: Vi avvaktar med intresse på boken.
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§ 13

Framtiden, vision 2025.
Vi försöker skanna av rörelsen för att få en bild av vad man tycker att vi
skall ha för riktning framgent.
Beslut: Vi avvaktar med kraft och intresse.

§ 14

Ekonomi/Budget
Resultatrapporter från kansliets ekonomiavdelning gicks igenom.
Utskottet har ej fått svar på vad våran budget kommer att landa på.
Beslut: På grund av att det inte förekommer någon större verksamhet
så gör vi ej av med några stora summor.

§ 15

Ny organisation för utskott och kommittéer.
Enkel Bilsport kommer att ingå i tre av dessa klossar enligt den skiss som visades och vi har ej
nåtts av någon kallelse från de två övriga.
Beslut: Utskottet inväntar fortsättning.

§ 16

Offroad.
Offroad har kommit tillbaka till oss.
FS2020 §294 Sportgrenen Offroad ingår sedan tidigare beslut i FS1018 §190 i utskottet Enkel Bilsport. Beslutet i FS2020 §294 utgår därför och Förbundsstyrelsen hänvisar tillbaka till tidigare beslut i FS1018 som lyder enligt följande:
”Sportgrenen Offroad övergår till att hanteras i Utskottet för Enkel Bilsport vilket innebär att Utskottet för Offroad avvecklas”
Sportgrenen Offroad ingår alltså fortfarande i utskottet Enkel Bilsport och hanteras därefter.
Beslut: Ordförande kommer att kontakta de kontakter som vi samarbetade med tidigare..

§ 16

Nästa möte
Ordförande kallar till möte efter behov, och skickar då även ut förslag till dagordning.

§ 17

Mötets avslutande
Ordföranden tackar mötets deltagare och förklarar mötet för avslutat.

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

___________________________________
Rose-Marie Emilsson

___________________________________
Thomas Fredriksson
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