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PROTOKOLL 2 /2022 

Datum: 2022-01-30 

Plats: Teams möte 

 Närvarande: 
 
 
 

* 
* 
* 
* 
  
 

Micke Pettersson, Ordförande 
Jenny Fransson, Ledamot 
Mattias Andersson, Ledamot 
 
Sandra Nyström, Suppleant 
Johan Forsman, suppleant 
 (* = beslutande) 

 

   

 Frånvarande:  
 

Mats Sebom, ledamot 

§ 18  Mötets öppnande 
§ 19  Föregående mötesprotokoll 
§ 20  Fastställande av mötets dagordning 
§ 21  Sekreterare för mötet 
§ 22  Ekonomi 
§ 23              Hemsidan  
§ 24      SM tävlingar 
§ 25  Svenskacupen  
§ 26     Sprintcupen 
§ 27     Regelverk Svenskacupen 
§ 28      Regelverk sprintcupen 
§ 29     Förarföreningens årsmöte    
§ 30   Möte med Utskottet  
§ 31      Avgifter föreningen 
§ 32      Övrigt 
§ 33     Nästa möte   
§ 34    Mötets avslutande   
 
 

§ 18 Mötets öppnande 
             Micke öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 19 Föregående mötesprotokoll 
Godkändes och lades till handlingarna 

§ 20 Fastställande av mötets dagordning 
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.  

§ 21 Sekreterare för mötet.  

 Jenny Fransson 

§ 22 Ekonomi 
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Jenny presenterade tidigare mejlad balans- och resultatrapport per idag. Inte så mycket som 
hänt, enligt tidigare protokoll från förra styrelsen så framgick det att medlemsavgiften för 
2022 skulle betalas senast i oktober 2021 vilket innebär att alla inkomna medlemsavgifter 
under september och oktober är att räkna med 2022. Inkomstdeklarationen ska skickas in, 
Jenny postar till Micke för påskrift av honom och Mats innan post till Skatteverket, Jenny 
kollar upp om det finns möjlighet att slippa lämna in deklaration för föreningen till nästa 
möte. Genomgång ska även göras av stadgarna till nästa möte för att se att allt efterföljs 
eller om något behöver förnyas. 
 
Togs även upp att enligt reglementet så ska fakturor lämnas i samband med tävling så 
klubbarna betalar in avgiften per startande och vi kan få en bättre kontroll och bättre flöde 
där. 

§ 23     Hemsidan 
Bitte har nu börjat göra ändringar på hemsidan och protokollen ska läggas upp löpande. 
Johan åtog sig att kolla upp det med att koppla ihop svenskcrosskart.se med .com. 

§ 24 SM Tävlingar 
             - 

§ 25 Svenskacupen  

 Kom på tal om önskemål att inte lägga tävlingar i samband med 
skolavslutningshelgen runt den 10/6 då det är en stor del ungdomar som kan komma 
att missa skolavslutningar eller kanske inte kan vara med på tävling. 

 
§ 26 Sprintcupen 

- 
 

§ 27     Regelverk Svenskacupen 
 -   

§ 28    Regelverk sprintcupen 
- 
 

§ 29   Förarföreningens årsmöte    
 Preliminärt datum för årsmöte/årsfest är 22 oktober 2022, Micke åtog sig att kolla 

upp möjligheten med ett hotell för evenemanget. 
 
§ 30     Möte med Utskottet  

Planer på att ha ett avstämningsmöte med utskottet inför säsongen, Micke skickar 
en inbjudan om att vara med på vårat styrelsemöte preliminärt 3 april 2022. 
 

§ 31    Avgifter föreningen 
Ska upprätta medlemsregister så bättre kontroller kan göras vilka som är 
medlemmar och har rösträtt vid årsmötet. Ska undersöka ev. swish konto vilket 
skulle underlätta för snabbare inbetalningar. 
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§ 32     Övrigt 
 Diskuterades om hur vi ska upplysa förarna m fl om förarföreningen och vad vi står 

bakom, det borde upprättas ett infoblad som man kan lämna ut i samband med 
anmälan på Svenska- och Sprintcup tävlingarna för att lättare nå ut. 

§ 33   Nästa möte 
              

Nästa möte 27/2 via Teams 
              

§ 34 Mötets avslutande 

 Mötet avslutas. 

 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Jenny Fransson Sandra Nyström 


