PROTOKOLL Enkel Bilsport 5/2021
Datum:

2021-04-08

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:
(* = beslutande)

* Thomas Fredriksson, ordförande.
* Rose-Marie Emilsson, ledamot.
kontaktperson SBF saknas
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Mötets öppnande.
Fastställande av dagordning.
Info av ordförande.
Coronaläget.
Påsk-rundan Fagersta MK.
Framtiden, vision 2025.
Möte med Fryshuset och Motorintreseradungdom.
Västra Bilsportförbundets Ungdomskommitté
Ekonomi.
Nästa möte.
Mötets avslutande.

§ 41

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

§ 42

Fastställande av mötets dagordning.
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 43

Info av ordförande.
Ordförande berättade om de kontakter som vi försöker få till ett samarbete med samt det pågående arbetet.

§ 44

Coronaläget.
Här har inget nytt framkommit.
Beslut: Utskottet uppmanar alla som funderar på att arrangera någon form av tävling att följa
folkhälsomyndighetens riktlinjer.

§ 45

Påsk-rundan Fagersta MK.
Ett trevligt initiativ har Fagersta MK genomfört nämligen Påsk-rundan för A-traktorer.
Ett väldigt lyckat evenemang trots aprilvädret och lite snö på morgonen, men det klarnade upp
och solen tittade fram. Starten skedde vid Elon där de anmälda ekipagen skulle starta med 4 minuters mellanrum. De skulle nu få prova att följa en roadbook som beskrev rutten de skulle följa
och på vägen klara av 4 prov.
Beslut: All heder åt Fagersta MK som förstår vikten att ta hand våra ungdomar.

§ 46

Framtiden, vision 2025.
Här har utskottet inget att nämna för närvarande.
Beslut:
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§ 47

Möte med Fryshuset och Motorintreseradungdom.
Ett första möte har nu genomförts och kontakt med Borlänge MK har tagits.
Det jobbas för ett möte med fler aktörer i Borlänge.
Beslut: Vi avvaktar fortsättningen och om vad vi kan bidra med från utskottet.

§ 48

Västra Bilsportförbundets Ungdomskommitté
Material är sänt till Ida.
Beslut: Vi avvaktar eventuell återkoppling.

§ 49

Ekonomi/Budget
Resultatrapporter från kansliets ekonomiavdelning gicks igenom.
Utskottet har fått tillbaka svar på sin reviderade budget.
Beslut: På grund av pandemin ligger vi lite lågt.

§ 50

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

§ 51

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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