PROTOKOLL Enkel Bilsport 9/2021
Datum:

2021-06-09

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.
Licensutbildare enkel bilsport
Framtiden: det har börjat röra på sig
Uppdatering av riskanalys Covid-19
Ekonomi.
Nästa möte.
Mötets avslutande.

§ 89

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

§ 90

Fastställande av mötets dagordning.
Föreslagen dagordning för mötet fastställes.

§ 91

Info av ordförande.
Ordförande berättar att det har börjat röra på sig ordentligt ute i landet.
Beslut: Vi jobbar på och håller i och håller ut.

§ 92

Licensutbildare Enkel bilsport
Här har vi ej bottnat i frågan.
Beslut: Ordförande kommer att kontakta de som visat intresse och försöka få en bild
över behovet.

§ 93

Framtiden: det har börjat röra på sig
Nu börjar det verkligen röra på sig, det är flera klubbar som har hört av sig för att arrangera
enklare former av bilsport inom vår underbara familj
Beslut: Ordförande har hittills besökt två klubbar och fler kommer det att bli.

§ 94

Uppdatering av riskanalys Covid-19
En uppdatering av riskanalys för Covid-19 har gjorts.
Beslut: Ordförande sänder den till Sören på Kansliet.

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - UTSKOTTET FÖR ENKEL BILSPORT

Sida 1 av 2

– PROTOKOLL EB9/2021

§ 95

Ekonomi/Budget
Resultatrapporter från kansliets ekonomiavdelning gicks igenom och inga avvikelser hittades.
Beslut: Här händer inte mycket ännu som kostar stora pengar.

§ 96

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

§ 97

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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