PROTOKOLL Enkel Bilsport 3/2021
Datum:

2021-02-19

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:
(* = beslutande)

* Thomas Fredriksson, ordförande.
* Rose-Marie Emilsson, ledamot.
kontaktperson SBF saknas
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§ 19

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

§ 20

Fastställande av mötets dagordning.
Föreslagen dagordning för mötet fastställes.

§ 21

Info av ordförande.
Ordförande berättar om de kommande möten som skall hållas under mars- och april månad.

§ 22

Coronaläget.
Med anledning av covid-19 har länsstyrelserna gemensamt enats om förhållningssätt gällande
hur de ska arbeta med ansökningar om tävling och uppvisning på väg med anledning av Covid-19,
det meddelas i information från länsstyrelserna.
Nedan följer informationen som nu gäller från länsstyrelserna.
Så påverkas din ansökan av covid‑19
Ansök som vanligt minst 4 månader innan arrangemanget
Du behöver fortfarande ansöka minst 4 månader innan arrangemanget och betala in ansökningsavgiften.
Avgiften kan betalas tillbaka om din ansökan återkallas
Länsstyrelsen kan avvakta med handläggningen för att se vilka eventuella lättnader som väntas
framöver, men senast 3 månader innan arrangemanget ska äga rum påbörjar vi handläggningen.
Om du väljer att återkalla din ansökan innan vi påbörjat handläggningen kan du få tillbaka din
ansökningsavgift.
Du kan byta datum en gång, flera gånger kräver ny ansökan
Innan vi har fattat beslut kan du byta datum för ditt arrangemang, men du får bara byta datum
en gång och det nya datumet får ligga högst ett halvår framåt i tiden.
Byter du datum fler gånger får du ge in en ny ansökan och betala en ny ansökningsavgift. Notera
att om det då är mindre än 4 månader till arrangemanget kommer den nya ansökan att avvisas
som för sent inkommen.
Din ansökan avslås om det fortfarande råder deltagarbegränsningar
Vi arbetar för att du ska ha ett beslut senast en månad före arrangemanget.
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Om det vid tiden för beslutet gäller en sådan begränsning för deltagarantalet att arrangemanget
strider mot begränsningen kommer Länsstyrelsen att avslå ansökan.
Så beräknas antalet deltagare vid tävlingar och uppvisningar
Vid bedömningen av antalet deltagare räknar Länsstyrelsen med stöd av pandemilagstiftningen
in varje fysisk person. Det här innebär att även exempelvis publik och funktionärer räknas. Deltagarantalet räknas för hela arrangemanget även om du delar upp deltagare i olika startgrupper.
Beslut: Utskottet uppmanar alla som funderar på att arrangera någon form av tävling att följa
dessa riktlinjer.
§ 23

Reglemente UTH asfalt 2021.
Reglementet UTH asfalt har nu gått ut på remissrunda.
Beslut: Vi avvaktar kommentarer.

§ 24

Framtiden, vision 2025.
Här kan utskottet nämna att det kommer frågor från ett antal klubbar som ser ett behov att
ordna någon aktivitet för ungdomar.
Beslut: Vi svarar på alla inkommande frågor och försöker vara behjälpliga.

§ 25

Västra Bilsportförbundets Ungdomskommitté
Projektledaren för Västra Bilsportförbundets Ungdomskommitté har vi ett samarbete med och
Ida som hon heter vill ha material.
Beslut: Ordförande har sänt material har sänts till henne om vad vi i Enkel Bilsport kan erbjuda.

§ 26

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.

§ 27

Banbesiktare UTH.
Vi har fått ta del av uppgiften att våran eminente banbesiktare för Enkel Bilsport i Småland
med omnejd har meddelat oss att han lämnar sitt förordnande på grund av personliga skäl.
Beslut: Vi avvaktar om behovs finns.

§ 28

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

§ 29

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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