PROTOKOLL Enkel Bilsport 6/2021
Datum:

2021-04-21

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:
(* = beslutande)

* Thomas Fredriksson, ordförande.
* Rose-Marie Emilsson, ledamot.
kontaktperson SBF saknas
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§ 52

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

§ 53

Fastställande av mötets dagordning.
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 54

Info av ordförande.
Ordförande berättar om de kontakter som vi försöker få till ett samarbete med, samt det pågående arbetet.
Beslut: Vi jobbar på i samma stil.

§ 55

Coronaläget.
Vi följer dagligen de nya rön som presenteras.
Beslut: Utskottet uppmanar alla som funderar på att arrangera någon form av tävling att följa
folkhälsomyndighetens riktlinjer, och även polisens uppmaningar.

§ 56

Tävlingar 2021.
Det har börjat röra på sig i de södra delarna av landet.
Helgen 26–27/3 har det körts på Knutstorp och det har kommit till vår vetskap att till
helgen 24–25/4 ska det köras på Anderstorp.
Beslut:

§ 57

Tävlingstillstånd 2021.
Ett flertal distrikt följer de rekommendationer som RF och FHM föreskriver och
utfärdar inte tävlingstillstånd under rådande pandemi.
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§ 58

Framtiden, vision 2025.
Här ställer utskottet stort hopp till att vaccineringen börjar i stor skala, så denna
Pandemi börjar avta.
Beslut: Håll i och håll ut.

§ 59

Möte med Fryshuset och Motorintreseradungdom.
Ett första möte har nu genomförts och nästa möte skall vara i maj.
Det känns som att detta kan bli mycket bra med engagerade aktörer.
Beslut: Vi avvaktar fortsättningen och vad vi kan bidra med från utskottet.

§ 60

Samarbete med andra utskott.
Täta kontakter med Regularity, i första hand Jonas Öhman, vilket är något som utskottet uppskattar. Vi ser att vi har en samsyn, och att våra sportgrenar kan hjälpas åt.
Beslut: Vi jobbar på.

§ 61

Offroad.
Skånes Offroad Klubb (Sork) har genomfört en träning och rapporter har inkommit att det har
byggts nya bilar under vintern, samt att en del gamla har bytt ägare.
Vår gamla SGA har varit till stor hjälp och vi har stort behov av någon som tar vid efter Håkan.
Beslut: Vi får jobba på med att försöka få tag i en ny SGA som brinner för sportgrenen Offroad.

§ 62

Banbesiktare för Enkel Bilsport Småland.
Som tidigare har nämnts så har vår banbesiktare valt att lämna sitt förordnande av
personliga skäl.

§ 63

Ekonomi/Budget
Resultatrapporter från kansliets ekonomiavdelning gicks igenom.
Utskottet har fått svar på sin reviderade budget.
Beslut: På grund av pandemin är det sparsamt med aktiviteter.

§ 64

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

§ 65

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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