
VÄSTRA MOTORSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL STY 1/23 

 STYRELSESAMMANTRÄDE 

 

Tid Lördag den 14 januari 2023 klockan 10.00 – 17.00 

 

Plats Kurorten Mösseberg, Falköping 

 

Deltagare Mikael Dalåsen, ordförande 

 Maria Ivarsson 

 Markus Johansson 

 Christina H Klemetz 

 Åke Knutsson 

  

Förhindrad Anders Källgren 

 

1 ÖPPNANDE 

Ordförande Mikael Dalåsen hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 

 

2 JUSTERARE 

 Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Markus Johansson. 

 

3 DAGORDNING 

 Fastställdes dagordning för sammanträdet. 

 

4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

 Efter genomgång och kommentarer godkändes styrelseprotokoll sty 7/22. 

 

5 SDF-ÅRSMÖTE 2023 

Lämnades information om pågående arbete med rubricerat möte som kommer att 

genomföras på Quality Hotel i Vänersborg den 18 februari 2023 klockan 13.00. Kallelse 

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

hemsidan. 

 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 2022 presenterades för styrelsen.   

 Efter genomgång godkändes verksamhetsberättelse samt resultat- och balansrapport att 

 införas i årsmöteshandlingarna. 

 

7 VERKSAMHETSPLAN 

 Styrelsen fastställde förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2023. Förslaget ska 

 föreläggas SDF-årsmötet för beslut. 

 

 

 



 

 

8 BUDGET 2023 

 Styrelsen tog del av kassörens förslag till budget för verksamhetsåret 2023. 

 Beslöts att bordlägga ärendet till nästa sammanträde och under tiden ta in budgetäskande  

 från distriktets kommittéer och grenansvariga.  

  

9 UTBILDNINGSSTIPENDIUM 

Utsåg styrelsen mottagare av 2023 års Utbildningsstipendium. Beloppet fastställdes till 

6 000 kronor och är avsett för mottagarens fortbildning. Stipendiet kommer att delas ut 

på SDF-årsmötet i Vänersborg. Mottagarens namn finns antecknat på bilaga som 

medföljer originalprotokollet. 

 

10 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. 

 

11 PROFILKLÄDER 

Markus meddelade att tidigare beslutade inköp av profilkläder kommer att beställas efter 

att styrelsen haft sitt konstituerande sammanträde efter årsmötet. 

 

12 STORFORUM 2023 

Styrelsen gjorde en kortare analys av höstens ledare konferens Storforum och diskuterade 

därefter förslag till upplägg av årets konferens. Markus fick i uppdrag att längre fram 

återkomma med förslag på upplägg, datum samt plats för konferensen. 

 

13 UTBILDNING 

 Utbildningsansvarig informerade att vårens utbildningshelg kommer att genomföras  

18–19 mars på Hotel Bogesund i Ulricehamn. Flertalet av utbildningarna kommer att 

genomföras digitalt i IUP och avslutas med fysisk träff i Ulricehamn. 

 

14 HEMSIDA OCH SOCIALA MEDIER 

För att tillgång till och kännedom om distriktets verksamheter ska nå ut till alla är det 

viktigt att aktuell information finns tillgänglig på distriktets hemsida och på de sociala 

medier som informationen länkas till. Nyligen fick Svemo och därmed också distriktet ny 

hemsida vilket innebär att mycket arbete kvarstår för att komplettera hemsidans innehåll, 

både med nytt och med tidigare material.  

För att underlätta detta arbete beslutade styrelsen att några styrelseledamöter bildar en 

arbetsgrupp bestående av Anders som sammankallande samt Christina, Markus och 

Mikael. 

  

15 SVEMO MOTORSPORTFORUM 

 Rubricerat forum kommer att genomföras den 11 mars 2023 i Upplands-Väsby. 

Styrelsen beslutade att de styrelseledamöter som vill och har möjlighet ska anmälas till 

deltagande. 



 

16 RAPPORTER 

 Ledamöterna lämnade muntliga rapporter från sina respektive ansvars- och 

 intresseområden.  

 

17 NÄSTA SAMMANTRÄDE 

 Styrelsen sammanträder nästa gång den 17 februari 2023 klockan 17.00 på Quality Hotel  

 I Vänersborg. 

 

18 AVSLUTANDE 

 Ordförande tackade ledamöterna för sammanträdet och avslutade detsamma. 

 

 

 

     Vid protokollet 

 

 

 

  

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

Mikael Dalåsen, ordförande  Åke Knutsson, sekreterare 

Godkänd via mejl 2023-01-15 

 

 

 

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

Markus Johansson, justerare 

Godkänd via mejl 2023-01-16 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 


