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PROTOKOLL DR 01/2022 

Datum: 2022-01-18 

Plats: Teams möte 

 Närvarande: 

(* = beslutande) 
* 
*
 

* 
 

Helene Rapp (Ordförande) 
Frank Johansen(Tekniskt ansvarig) 
Jonas Staflund (Ledamot) 
Jessica Lundgren (Sekr,Adj) 
Jonas Lundgren ( Utb,adj) 
Almathea Granholm(adj ungd) 
Magnus Krokström (Sportgr kordinator) 

                                                                                            

 Frånvarande                                   Wilma Andersson (adj ungd) 

                                                                  
                                                       

   

 

§ 1 Mötets öppnande 
§ 2 Föregående mötesprotokoll 
§ 3 Fastställande av mötets dagordning 
§ 4 Regler-tävling,tekniska 
§ 5 SM 2022 
§ 6        SGA frågor 
§ 7 Utbildning,kurs,möte 
§ 8 Övriga Frågor 
§ 9 Nästa möte 
§ 10 Mötets avslutande 

§ 1 Mötets öppnande. 
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna, ett speciellt välkommen till  
Magnus Krokström vår nya sportgrens kordinator som börjar sin tjänst den 1 feb. 
Alla gjorde en kortare presentation av sig själva. 

§ 2 Föregående mötesprotokoll. 
Föregående protokoll genomgicks och godkändes. 

§ 3 Fastställande av mötets dagordning. 
Dagordningen godkändes. 

§ 4 Regler –tävling,tekniska 

             Jonas S skickar in alla regeljusteringar till Disa snarast. 

§ 5 SM  2022 
 
Vårgråda 27-29/5 kör direkt avgörande SM i klasserna: 

 SG 
 ET Pro 
 Street
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 JSM deltävlingar 
  
 Vårgårda 27-29/5 
 Orsa 23-26/6 
 Piteå 8-10/7 
 Fällfors 15-17/7 
 Sundsvall 26-28/8 
 Söderhamn 10-11/9 (FINAL) 
 5 tävlingar räknas för JSM 
 
§ 6 SGA frågor 
 
 Inga frågor har inkommit. 

§ 7 Utbildning,kurs,möte 
 
Jonas och Jonas tittar över möjligheten till en CL kurs i vår. Jessica skickar ut ett mejl 
till SGA:na hur utbildningsbehovet ser ut runt om i landet. 

 FIA steward kurs 5-6/2 Helene ska går den online. 

 Chassibesiktarkurs planeras , Frank kontaktar SFI 

 Helene kontaktar ME racing för att ha ett teams möte framöver. 

§ 8 Övriga frågor 

 Jonas L - Reseersättningen på 18.50 kr/mil kommer inte att vara hållbart framöver 
med dagens bränslepriser ! Vi försöker få upp den frågan till RF. 

 ELMIA - fundera på vad vi vill ha i en monter.  

 Brexit har gjort det besvärligt för våra svenskar att åka till England att tävla. Helene 
har skickat frågan till förbundet om det finns förmildrande omständigheter. 

§ 9        Nästa möte 

 Tisdag den 8/2-2022 kl 19.30 

§ 10 Mötets avslutande 
Ordf tackade för visat intresse och avslutade mötet 
 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Jessica Lundgren (sekreterare) Helene Rapp (Ordförande)  


