
VÄSTRA MOTORSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL STY 1/22 

 STYRELSESAMMANTRÄDE 

 

Tid Lördag den 15 januari 2022 klockan 10.00 – 15.45 

 

Plats Grand Hotel, Alingsås 

 

Deltagare Bengt Ahlgren, ordförande 

 Maria Ivarsson, deltog via Teams 

 Christina H Klemetz 

 Åke Knutsson 

 Malin O Kronberg 

 Anders Källgren, deltog via Teams 

 

1 ÖPPNANDE 

Ordförande Bengt Ahlgren hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 

 

2 JUSTERARE 

 Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Maria Ivarsson. 

 

3 DAGORDNING 

 Fastställdes dagordning för sammanträdet. 

 

4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

 Efter genomgång och kommentarer godkändes styrelseprotokoll sty 6/21. 

 

5 SDF-ÅRSMÖTE 2022 

 Lämnades information om pågående arbete med rubricerat möte. Kallelse kommer att  

 utsändas till samtliga klubbar via E-mail och kommer även att finnas på hemsidan. 

 Mötet kommer att genomföras enligt de restriktioner som är rådande vid tillfället, vilket  

innebär att alla deltagare måste vara förberedda på att kunna uppvisa Covidpass. 

Klubbarna ska rekommenderas att delta med enbart en deltagare/klubb om det är möjligt. 

 Mottagare av förtjänsttecken och stipendium samt distriktsledare inbjuds till årsmötet. 

 Noterades att Serieföreningen i motocross genomför sitt årsmöte under förmiddagen på 

 samma plats. 

  

6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 

Förslag till verksamhetsberättelse och bokslut för 2021 presenterades för styrelsen.   

 Efter genomgång godkändes verksamhetsberättelse samt resultat- och balansrapport att 

 införas i årsmöteshandlingarna. 

 

7 VERKSAMHETSPLAN 

 Styrelsen fastställde förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2022. Förslaget ska 

 föreläggas SDF-årsmötet för beslut. 

 

 

 



 

8 BUDGET 2020 

 Styrelsen tog del av kassörens förslag till budget för verksamhetsåret 2022.  

 Under ett antal år har styrelsen budgeterat med underskott för att minska kapitalet till en 

acceptabel nivå. Styrelsens mål att uppnå detta har tyvärr ej gått att genomföra under de 

senaste åren med anledning av pandemiläget som gjort det svårt att genomföra 

verksamheter i normal omfattning. Även för detta verksamhetsår budgeterar styrelsen för 

ett underskott med en förväntan om en mer normal verksamhet i distriktet. 

Efter genomgång och justeringar beslutade styrelsen fastställa budget för 2022. 

 

9 ÄRENDE FRÅN SVEMO STYRELSE 

 Från Svemo styrelse förelåg en proposition som Svemo styrelse lägger fram till Svemo 

 Förbundsmöte 2022. Proposition handlar om att styrelsen vill göra förändringar i  

 förbundets stadgar. Proposition ska behandlas på SDF-årsmötet och föreläggs årsmötet 

 med distriktsstyrelsens yttrande. 

 Styrelsen beslutade föreslå SDF-årsmötet att tillstyrka propositionen. 

 

10 UTBILDNINGSSTIPENDIUM 

Utsåg styrelsen mottagare av 2021 och 2022 års Utbildningsstipendium. Beloppet 

fastställdes till 6 000 kronor/vardera och är avsett för mottagarnas fortbildning. 

Stipendierna kommer att delas ut på SDF-årsmötet i Lundsbrunn. Mottagarens namn 

finns antecknat på bilaga som medföljer originalprotokollet. 

 

11 FÖRTJÄNSTTECKEN 

 Beslöts uppmärksamma ett antal förbunds- och klubbledare tillhörande klubbar inom 

 Västra Motorsportförbundet med Svemo förtjänstmedalj. 

 Namn på ovanstående mottagare finns antecknade på bilaga som medföljer detta  

 originalprotokoll. 

 

12 PASSERKORTET 

Styrelsen har gjort en överenskommelse med Västra Bilsportförbundet om att fastställa 

priset till 150 kronor för det gemensamma passerkortet. 

 

13 SVEMO VALBEREDNING 

Valberedningen önskar förslag till de val som ska ske vid Förbundsmötet i april. 

Styrelsen beslutade skicka in de förslag som togs fram vid mötet. 

 

14 UTBILDNING 

 Maria informerade om att efterfrågan är stor på ett antal olika utbildningar samtidigt som 

 det råder oklarhet vem som ska hålla de olika utbildningarna. 

 Styrelsen beslutade att bjuda in till nedanstående utbildningar som kan vara digitala eller 

fysiska eller kombination. Fysiska träffar ska i de fall det är möjligt hållas under mars 

månad i Alingsås. 

 Inbjudan till utbildning ska ske för: 

 Miljö, nya tävlingsledare, fortbildning tävlingsledare mx, barnledare, tränare mx nivå 1  

 och tidtagning. Därutöver ska inbjudan ske till seminarier för tränare och barnledare. 

  



15 RAPPORTER 

 Ledamöterna lämnade muntliga rapporter från sina respektive ansvars- och 

 intresseområden.  

 

16 NÄSTA SAMMANTRÄDE 

 Styrelsen sammanträder nästa gång den 18 februari 2022 klockan 17.00 på Lundsbrunn 

Resort & Spa i Lundsbrunn. 

 

17 AVSLUTANDE 

 Ordförande tacka ledamöterna för sammanträdet och avslutade detsamma. 

 

 

 

     Vid protokollet 

 

 

 

 Godkänt via mail 2022-01-16 

Justeras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Bengt Ahlgren, ordförande   Åke Knutsson, sekreterare 

 

 

 

Godkänt via mail 2022-01-16 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Maria Ivarsson, justerare 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 


