PROTOKOLL Enkel Bilsport 7/2021
Datum:

2021-05-09

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:
(* = beslutande)

* Thomas Fredriksson, ordförande.
* Rose-Marie Emilsson, ledamot.
kontaktperson SBF saknas
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§ 66

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

§ 67

Fastställande av mötets dagordning.
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 68

Info av ordförande.
Ordförande berättar om att det har börjat röra på sig, det ringer mer nu om olika frågor.
Det är allt ifrån licenser till vad vi vet om när det får börja tävla igen.
Beslut: Vi jobbar på i samma stil.

§ 69

Coronaläget.
Vi följer dagligen de nya rön som presenteras och inväntar vad som kommer från regeringen och
folkhälsomyndigheten den 17/5.
Beslut: Utskottet uppmanar alla som funderar på att arrangera någon form av tävling att följa
folkhälsomyndighetens riktlinjer, Riksidrottsförbundet och även polisens uppmaningar.

§ 70

Framtiden, vision 2025.
Här ställer utskottet stort hopp till att vaccineringen börjar med fas 4.
När vi får börja med arrangemang så får vi försöka gasa på för att nå fram till vår vision.
Beslut: Håll i och håll ut.

§ 71

Möte med Fryshuset och Motorintresserad ungdom.
Nästa möte kommer att ske 2021-05-20 via Teams.
Det känns som att detta kan bli mycket bra med engagerade aktörer.
Beslut: Vi avvaktar fortsättningen och vad vi kan bidra med för hjälp från utskottet.
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§ 72

Teams möte angående återstart inom bilsporten.
Vi har haft ett Teams möte med övriga utskott, Anna och Roger var med på detta. Temat var
återstart inom bilsporten samt dialog avseende tillståndsgivning och tävlingar.
Det lyftes många bra funderingar vid detta möte.
Efter den 17/5 när det förväntas komma nya direktiv så skall vi ha ett uppföljningsmöte.
Beslut: Vi avvaktar fortsättningen och om vad vi kan bidra med från utskottet.

§ 73

Riskanalys.
Vid mötet återstart inom bilsporten så uppmanades vi att göra en anpassad riskanalys för vår
sportgren och sända den till Anna senast fredag 14/5.
Beslut: upprättat en riskanalys och skickat in den.

§ 74

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.

§ 75

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

§ 76

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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