PROTOKOLL Enkel Bilsport 8/2021
Datum:

2021-05-23

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:
(* = beslutande)

* Thomas Fredriksson, ordförande.
* Rose-Marie Emilsson, ledamot.
kontaktperson SBF saknas
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§ 77

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

§ 78

Fastställande av mötets dagordning.
Föreslagen dagordning för mötet fastställes.

§ 79

Info av ordförande.
Ordförande berättar om att det har börjat röra på sig ordentligt.
Det har varit en licensutbildning förra helgen på Mittsverige banan.
Beslut: Vi jobbar på och håller i och håller ut.

§ 80

Licensutbildare Enkel bilsport
Förfrågningar om att utöka antalet licensutbildare har inkommit till utskottet.
Man tror att när fas 4-vaccinationen har slutförts så finns det ett stort tryck på att få använda
sina fordon under ordnade former.
Även vid paneldebatten med fryshuset och motorintreserad ungdom visade det sig att det finns
ett intresse av att gå en licensutbildning.
Beslut: Vi tar till oss förfrågan.

§ 81

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

§ 82

Vision 2025.
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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.
§ 83

Framtiden möte representant ungdomar Botsmark.
Vi har nämnt tidigare i vinter att det finns intresse att fånga upp ungdomar både med A-traktorer
och andra fordon för att köra på en anpassad åker som de har blivit hänvisad till.
Ordförande har varit och besökt för att få mer info i ämnet.
Vi besökte det tänkta området för att se om det är lämpligt och fotodokumenterade.
Beslut: Att avvakta Corona läget för att sedan få till något bra för ungdomarna i byn Botsmark.

§ 84

Paneldebatt med Fryshuset och Motorintreserad ungdom.
Utskottet har närvarat vid ett Teams-möte som man även kunde se via Youtube med ett flertal
föreläsare, ungdomar samt ett stort antal åhörare.
Frågan som återkom var att få en lokal som man kan samlas i, inte bara skruva på sina
fordon utan även bara att ha någonstans att ”hänga”.
Ungdomarna vill ha ett garage att vara i, samt få mer ungdomar till att ansluta sig.
Dom vill att så många ungdomar som helst ska komma och söka gemenskap.
Även uppmaningar om att ta licens för att kunna tävla/träna.
En mycket bra föreläsning av företrädare från fordonsbranchen.
Även lyftes frågan angående utanförskap och vad det kan betyda.
Det känns som att detta kan bli mycket bra start för engagerade ungdomar.
Beslut: Vi avvaktar fortsättningen och se vad vi kan bidra med för hjälp från utskottet.

§ 85

Teams möte angående återstart inom bilsporten.
Vi har haft Teams möte, efter det att regeringen kom med de senaste riktlinjerna, med övriga
utskott, distriktsordförande, tillståndsgivare, samt Anna och Roger.
Temat denna gång var återstart inom bilsporten och de nya riktlinjer som presenterades nyligen
av regeringen samt dialog avseende tillståndsgivning och tävlingar.
Även denna gång lyftes många bra funderingar och lösningar vid detta möte.
Beslut: Vi avvaktar om vad vi kan bidra med från utskottet.

§ 86

Ekonomi/Budget
Resultatrapporter från kansliets ekonomiavdelning gicks igenom och inga avvikelser hittades.
Beslut: På grund av pandemin är det sparsamt med aktiviteter, men vi hoppas att det snart gasas
på i större skala.

§ 87

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

§ 88

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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