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PROTOKOLL DR 05/2022	

Datum: 2022-05-03	

Plats: Via Teams	

 
 
 

 

Närvarande: 
(* = beslutande) 

* 
*
 

* 
                   

Helene Rapp(Ordförande) 
 Frank Johansen    (Tekniskt ansvarig) 
Jonas Staflund (ledamot) 
Jessica Lundgren  ( sekr,adj) 
Jonas Lundgren         (Adj) 
Wilma Andersson (adj Ungd  
Almathea Granholm (Adj ungd) 
Rolf Lundberg           (Adj) 
Magnus Krokström ( SGK)	

                                                                                       
 Frånvarande                                                                                                   	
                                           
   
 

§ 44 Mötets öppnande 
§ 45 Föregående mötesprotokoll 
§ 46 Fastställande av mötets dagordning 
§ 47 Regler 
§ 48 SM 
§ 49 SGA  
§ 50      Säsongens tävlingar där utskottsmedlemmar närvarar 
§ 51 Utbildning,kurser,möten 
§ 52     Arrangörskostnad  för tävling (bordlagd) 
§ 53     Övriga frågor 
§ 54 Nästa möte 
§ 55 Mötets avslutande  
 

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

§ 45 Föregående mötesprotokoll. 
Föregående protokoll genomgicks och godkändes. 

§ 46 Fastställande av mötets dagordning. 

             Dagordningen fastställdes. 

§ 47 Regler 

 J15- Tidsintervall. Jonas S fixar det och skickar till Magnus K 

  Besiktnings Spec – Frank fixar det. 

 Fråga angående en bältes tagg från en förare – Frank fixar det.
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 Uppdateringarna på reglerna – Jonas S tittar på det. 

 Magnus K lägger ut En dag på strippen reglerna. 
              

 
§ 48 SM	
	
              Förbundsdomare till Vårgårda -Rolf Lundberg 
  Förbundsdomare till Tierp – Jessica Lundgren 
  
   Vi beslutar att ta kostnaden till dom arrangörerna som kör JSM. 
   
§ 49 SGA	
	
             Tyvärr har Jimmy Hansson har avsagt sig som SGA i södra. 

  Inga frågor har inkommit. 

§ 50      Tävlingar som utskottsmedlemmar kommer närvara 

 Vårgårda- Helene Rapp 

 Sundsvall – Jessica Lundgren 

 Söderhamn – Wilma Andersson 

 Representanterna delar ut dekaler och foldrar till teamen på dom tävlingarna som 
dom representerar på. 

  

§ 51     Utbildning,kurser,möten 

 Starter utbildning nu till helgen i Örnsköldsvik 8 st anmälda. 

 Inga fler utbildningar är inplanerade just nu. 

 3 års regeln – Magnus kollar mer på den då det inte framgår om fortutbildningen. 

  

§ 52    Arrangörs kostnad för tävling (bordlagd föregående möte) 

           Almathea och Wilma kollar upp kostnaderna för att arrangera en tävling i dom olika 
nivåerna för en klubb. 
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§ 53 Övriga frågor 

            Magnus K pratar med juridiska nämnden och även Riks Idrottsförbundet angående 
körningen på E4:an. Vi tar de starkast avstånd från denna händelse. 

            Tull till England – Magnus informerade om hur det går med det. 

§ 54    Nästa möte 

            Tisdag 24/5 kl 19.30 

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

 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

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


