PROTOKOLL Enkel Bilsport 10/2021
Datum:

2021-06-17

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:
(* = beslutande)

* Thomas Fredriksson, ordförande.
* Rose-Marie Emilsson, ledamot.
kontaktperson SBF saknas
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§ 98

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

§ 99

Fastställande av mötets dagordning.
Föreslagen dagordning för mötet fastställes.

§ 100 Info av ordförande.
Ordförande berättar att det har börjat röra på sig ordentligt ute i landet.
Det börjar komma fler och fler frågor om att arrangera enkla arrangemang och ett antal besök
har genomförts och fler kommer det att bli.
Det finns ett stort intresse av att bygga permanenta slingor/banor för att köra UTH-grus.
Vi tror att det är en naturlig inkörsport till övrig bilsportsverksamhet.
Den satsning som gjordes under 2019–2020 med enkel bilsport UTH-asfalt och SDC 5000 har nu
blivit så att 88 förare har uppgraderat sin licens till racinglicens och kör numer racing.
Beslut: Vi jobbar på och hoppas att allt fler är intresserade av att prova vår underbara sport.
§ 101 Organisationsförändring.
Vi har diskuterat denna fråga ingående och hur den kan vara till hjälp för nuvarande utskott.
Givetvis så behövs hjälp med en del administrativa arbeten, för nu när vi börjar se ljuset i
tunneln så borde det bli mer arbete för oss i utskottet.
Vi har bra resurser i de engagerade sportgrensansvariga vi har runt om i landet.
En annan sak som det är många funderingar om är de nya riktlinjerna för förtroendevalda.
Beslut: Vi avvaktar med kraft och inväntar vad övriga utskott kommer fram till.
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§ 102 Framtiden: Motorintresserad ungdom
Samarbetet med Motorintresserad ungdom börjar röra på sig. Tisdagen den 22 juni var det en
organiserad aktion som varade ca 30 minuter, där ett antal ungdomar var och körde med sina
olika fordon i Borlänge mellan ICA-Maxi-rondellen och Kupolen-rondellen.
Syftet med denna aktion var att visa hur många ungdomar det finns som är bilintresserade och
som behöver vara någonstans där de ej stör allmänheten. Vi hoppas på sikt att dessa ansluter till
familjen bilsport.
Vi ser stor potential i att erbjuda ungdomar ett livslångt intresse inom familjen bilsport.
Beslut: Ordförande har kontakt med motorintresserad ungdom och dess kontaktman.
§ 103 Uppdatering av riskanalys Covid-19
En uppdatering av riskanalys för Covid-19 har gjorts, och vi uppmanar att när man söker tävling
och träningstillstånd sänder med den i samma ansökan.
Beslut:
§ 104 Ekonomi/Budget
Resultatrapporter från kansliets ekonomiavdelning gicks igenom och inga avvikelser hittades.
Beslut: Vi jobbar på enligt vår plan att försöka söka upp så många som möjligt för att
berätta om möjligheterna med enkel bilsport.
§ 105 Nästa möte
Ordförande kallar till möte efter behov, och skickar då även ut förslag till dagordning.
§ 106 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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