PROTOKOLL FS 09/2021
Datum:
Plats:

2021-04-16
Upplands Väsby, Stockholm

Närvarande:

*
*
*
*
*
*

(* = beslutande)

Roger Engström, tf. Ordförande
Urban Wahlberg, Vice Ordförande
Maria Björk Svensson, Vice Ordförande
Karin Leandersson, Ledamot
Per-Gunnar Andersson, Ledamot
Fredrik Wakman, Ledamot
Anna Nordkvist, Generalsekreterare
Disa Glaser, Sekreterare
Mats Ekblad, Ekonomiansvarig §133
Ronny Nyström, Valberedningen §137
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(* = beslutande)
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§ 123 Mötets öppnande
Tf. ordförande Roger Engström hälsade alla mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 124 Val av protokollförare
Förbundsstyrelsen beslutade att välja Disa Glaser till protokollförare.

§ 125 Val av protokolljusterare
Förbundsstyrelsen beslutade att välja Urban Wahlberg till protokolljusterare, jämte ordförande.
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§ 126 Fastställande av mötets dagordning
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 127 Föregående protokoll
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS0721 och FS0821, som godkändes och lades till handlingarna.

§ 128 Pågående ärenden
Förbundsstyrelsen gick igenom kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten.

§ 130 Rapporter
a) VD-Rapport
Förbundsstyrelsen tog del av Anna Nordkvists VD-rapport.
b) Licensstatistik
Förbundsstyrelsen gick igenom licensstatistiken för mars.
c) FIA Homologation Regulation Commission
Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Eric Emanuelsson.
d) FIA Electric and New Energy Championships Commission
Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Lars Edvall.
e) FIA Closed Road Commission
Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Susanne Kottulinsky.
f) Utredning katalysatorer
Förbundsstyrelsen tog del av rapport från Tekniska Kommittén.

§ 131 Skrivelser – Skrivelse från Östergötlands Bilsportförbund
Förbundsstyrelsen har tagit del av en skrivelse från Östergötlands Bilsportförbund. Skrivelsen handlar om
tillståndsgivning över distrikten.
Förbundsstyrelsen beslutade att uppdra åt tf. ordförande att besvara skrivelsen.
Förbundsstyrelsen beslutade 2021-04-06 (publicerat på hemsidan 2021-04-07) enligt följande;
att under pågående pandemi och nuvarande restriktioner för idrotten, så ska distriktet som ger tillstånd
för tävling utanför det egna distriktet, också söka om tillstånd hos det distrikt där tävlingen avses köra.
Det lokala distriktet har kunskapen kring smittspridningsläge, sjukvården och myndigheternas lokala
rekommendationer som blir avgörande om tävlingen kan köras eller inte.

§ 132 Skrivelser – FIA European Drag Racing Championship 2021
Förbundsstyrelsen tog del av information från FIA Drag Racing Commission, via Lars Pettersson, om att de
tre första deltävlingarna i FIA European Drag Racing Championship tyvärr måste ställas in till följd av
pandemin. Den ena av dessa tre skulle ha genomförts på Tierp Arena under juni månad 2021.

§ 133 Ekonomi
Förbundsstyrelsen tog del av information från Anna Nordkvist och Mats Ekblad gällande det ekonomiska
läget för SBF och dess bolag.
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§ 134 Regelkommittén – Regler
a) Dragracing - Mästerskapsregler
Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.
b) Karting - Mästerskapsregler
Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.
c) Karting – Mästerskapsregler J60
Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa reglerna.

§ 135 Racing – Förarlicens Racing/Formel
Förbundsstyrelsen tog emot ett ärende från Racingutskottet. Utskottet vill införa endast en licenskategori
inom Racing genom att ta bort benämningen ”Formel”. Utskottet föreslår att denna ändring sker till
årsskiftet 2021/2022.
Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget.

§ 136 Regelkommittén – Rutin för publicering av regler
Förbundsstyrelsen tog del av ett ärende från Regelkommittén gällande befintlig process kring
fastställande och publicering av regler.
Förbundsstyrelsen beslutade att se över processen och lyfta in frågan i den pågående
organisationsutvecklingen

§ 137 Kartingutskottet
Förbundsstyrelsen beslutade om tillsättning av nya ledamöter i Kartingutskottet, sedan tidigare
ledamöter meddelat att de avgår vid Förbundsmötet 18/4 2021.
Förbundsstyrelsen tog del av Valberedningens arbete gällande tillsättning av ledamöter i Kartingutskottet.
Valberedningens ordförande, Ronny Nyström, deltog på mötet för att föredra förslagen.
Förbundsstyrelsen beslutade att utse förtroendevalda till Kartingutskottet enligt nedanstående lista.
Karting
Jo Anna Axelsson
Magnus Petersson
Bengt Söderberg

Ordförande
Ledamot
Ledamot

§ 138 Förlängning av vilande licenser
Förbundsstyrelsen tog emot ett ärende gällande vilande licenser. I dagsläget är en licens vilande under
fem års tid. Till följd av pandemin är det många som inte har möjlighet att utöva bilsport och väljer då att
avvakta med att lösa ut sin licens. Även de som ligger på gränsen för denna fem års period. Förslaget som
ligger att förlänga perioden för vilande licenser med ett år, för de licenser som måste lösas under 2021.
Förbundsstyrelsen beslutade att avslå förslaget om förlängning.

§ 139 Tillståndsgivning i distrikten
Förbundsstyrelsen diskuterade tillståndsgivning över distriktsgränserna.
Förbundsstyrelsen beslutade att se över och utreda frågan vidare.
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§ 140 Nästa möte
Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till söndag den 18 april 2021.
Detta är det konstituerande mötet.
Kommande styrelsemöten
18 april – Konstituerande

Tid
–

Sista dagen att lämna in ärenden

§ 141 Mötets avslutande
Roger Engström tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

___________________________________

___________________________________

Disa Glaser, Sekreterare

Roger Engström, tf. ordförande

Protokoll justerat av:

___________________________________
Urban Wahlberg, vice ordförande
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