PROTOKOLL Enkel Bilsport 12/2021
Datum:

2021-08-04

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:
(* = beslutande)
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* Thomas Fredriksson, ordförande.
* Rose-Marie Emilsson, ledamot.
kontaktperson SBF saknas

Mötets öppnande.
Fastställande av dagordning.
Info av ordförande.
Organisationsförändring.
Framtiden: mer folk i utskottet.
Besök föreningar.
Spinoffeffekter av nystarten i Norsjö.
Banbesiktning UTH.
Ekonomi.
Nästa möte.
Mötets avslutande.

§ 115 Mötets öppnande.
Ordföranden hälsar övrig mötesdeltagare välkommen, samt förklarar mötet för öppnat.
§ 116 Fastställande av mötets dagordning.
Föreslagen dagordning för mötet fastställes.
§ 117 Info av ordförande.
Sedan förra mötet så har det kommit in ännu fler funderingar om besök och
information samt vilka restriktioner som gäller för tävlande och publik.
Beslut: Ordförande svarar.
§ 118 Organisationsförändring.
Det har annonserats för att rekrytera en sportgrenskoordinator för sportgrenarna Radiostyrd
bilsport, Virtuell bilsport och Enkel bilsport och enligt uppgift så är intresset stort.
Beslut: Vi avvaktar.
§ 119 Framtiden: mer folk i utskottet.
Vi ser att om vi skall kunna lyckas bra med vårt uppdrag så behöver vi vara fler engagerade
människor och gärna i södra delen av landet.
Beslut: Ordförande har kontaktat valberedningen och fått ett intressant namn som vi kommer
att träffa i närtid.
§ 120 Besök föreningar.
Det har varit ett stort intresse från ett flertal föreningar som utskottet har besökt och som det
ser ut i skrivande stund så kommer fler besök att genomföras nu när verksamheten har kommit i
gång.
Beslut: Vi kommer att närvara vid så många tillfällen som vi orkar med under sommaren.
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§ 121 Spinoffeffekter av nystarten i Norsjö.
Vid besök i Norsjö så fick vi en rolig nyhet att det har börjat rörat på sig i hela Norsjö efter att vi
har fått i gång enkel bilsport. Nu är det massor av folk som nyttjar anläggningen som tidigare har
legat i träda under flera år
Beslut: Vi jobbar på enligt vår plan att besöka och informera vidare så ser vi att vårt
arbete lönar sig.
§ 122 Banbesiktning UTH.
Utskottet har talat med förbundsstyrelsen att vi måste vara flexibla för att kunna möta de nya
intressenterna som finns på marknaden.
Beslut: Vi kämpar på enligt vår plan.
§ 123 Ekonomi/Budget
Resultatrapporter från kansliets ekonomiavdelning gicks igenom och inga avvikelser hittades.
§ 124 Nästa möte
Ordförande kallar till möte efter behov, och skickar då även ut förslag till dagordning.
§ 125 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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