
SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - jonas staflund Sida 1 av 3 

 

PROTOKOLL DR 04/2022 

Datum: 22-04-05 

Plats: Via Teams 

 

 

 

 

Närvarande: 

(* = beslutande) 
* 
 
 
                   

Helene Rapp(Ordförande) 
Jessica Lundgren  ( sekr,adj) 
Jonas Lundgren         (Adj) 
Wilma Andersson (adj Ungd  
Almathea Granholm (Adj ungd) 
Rolf Lundberg           (Adj) 
Magnus Krokström ( SGK) 

                                                                                       

 Frånvarande                               *  Frank Johansen    (Tekniskt ansvarig)                                                                 
                                                     * Jonas Staflund (ledamot) 
   

 

§ 32 Mötets öppnande 
§ 33 Föregående mötesprotokoll 
§ 34 Fastställande av mötets dagordning 
§ 35 Regler 
§ 36 SM 
§ 37 SGA  
§ 38      Elmia 
§ 39 Utbildning,kurser,möten 
§ 40     Arrangörskostnad  för tävling 
§ 41     Övriga frågor 
§ 42 Nästa möte 
§ 43 Mötets avslutande  
 

§ 32 Mötets öppnande. 
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

§ 33 Föregående mötesprotokoll. 
Föregående protokoll genomgicks och godkändes. 

§ 34 Fastställande av mötets dagordning. 

             Dagordningen godkändes 

§ 35 Regler 

             En dag på strippen reglerna är justerade på säkerheten, Helene pratar med Jonas S 
 och vidarebefordrar den. 

 Loffy har pratat med Frank angående ändring av motorplåten i regelboken. 
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§ 36 SM 
 
 Alla klasserna, datum och banorna är klara och publicerade. 
 
 Bussen är klar till Vårgårda. 
  
 Planeringen med SM klasser med mera för  2023 och framåt börjar vi med efter 

ELMIA. 
 
  
§ 37 SGA 
 
 Inget har inkommit från SGA:erna. 
  
 Jessica har mejlat ut inbjudan till Tekniker kurs och Starter kurs till SGA. 
  
 Planerar att ha ett SGA möte innan säsongen drar igång. 

§ 38      Elmia 

 Allt är klart med personal och material, Helene, Wilma, Maja Rapp och Frank är det 
som kommer att vara i montern. 

§ 39    Utbildning,kurser,möten 

 Jonas L mejlar Magnus inbjudan till starter kursen så han kan lägga ut den på SBF`s 
hemsida.  

 Tekniker kurs i Skellefteå 9/4 det är nu 6-7 st som är anmälda. 

 Starter kurs i Maj i Örnsköldsvik . 

 Jonas L har fått fråga om det blir några fler CL kurser i år, det beror på behovet. 

§ 40  Arrangörs kostnad för tävling 

            Bordlägges till nästa möte.  
 

§ 41 Övriga frågor 

            Jonas L  kollar med Bjästa reklam tryck vad som behövs för att trycka upp dekalerna. 

 Magnus – Dragracing sidan på SBF`s hemsida börjar nu bli mer uppdaterad. 

 Magnus – håller på att ta fram en hjälp med tullen för dom tävlande som har för 
avsikt att köra i England. 
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§ 42   Nästa möte 

 Tisdag 19/4 kl 19.30 

§ 43 Mötets avslutande 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 

 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

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


