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PROTOKOLL DR 06/2022	

Datum: 2022-05-31	

Plats: Via Teams	

 
 
 

 

Närvarande: 
(* = beslutande) 

*
 

* 
                   

Helene Rapp(Ordförande) 
 Jonas Staflund (ledamot) 
Jessica Lundgren  ( sekr,adj) 
Jonas Lundgren         (Adj) 
Wilma Andersson (adj Ungd  
Almathea Granholm (Adj ungd)	
	
 

                                                                                       
 Frånvarande                              * Frank Johansen    (Tekniskt ansvarig)                                                                  	
                                                       Rolf Lundberg           (Adj)  
                                                       Magnus Krokström ( SGK)     
 

§ 56 Mötets öppnande 
§ 57 Föregående mötesprotokoll 
§ 58 Fastställande av mötets dagordning 
§ 59 Regler 
§ 60 SM 
§ 61 SGA  
§ 62     Närvaro vid tävlingar 
§ 63 Utbildning,kurser,möten 
§ 64     Övriga frågor 
§ 65 Nästa möte 
§ 66 Mötets avslutande  
 

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

§ 57 Föregående mötesprotokoll. 
Föregående protokoll genomgicks och godkändes. 

§ 58 Fastställande av mötets dagordning. 

 Dagordningen fastställdes. 

§ 59 Regler 

 Rekordkörningar ska justeras då det har kommit bort efter senaste uppdateringen. 

             Jonas S kollar upp så att Junior Pro finns att fylla i på LoTs. 
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§ 60 SM	
	
              Pro Et och Super Gas körde om SM i Vårgårda i helgen som var, trist att det inte var 

någon anmäld i SM klassen Street.	
	
              Även första deltävlingen i JSM kördes på detta event.	
	
              Efter nästa möte kommer en plan för nästkommande års SM körningar att beslutas. 

 

§ 61 SGA 

             Frågor från SGA : 

 Skillnader mellan SBF & Andra förbund kostnader/säkerhet. 

§ 62      Närvaro vid tävlingar 

 Tierp –  

 Tallhed – Frank ? 

 Piteå – Jonas S 

 Fällfors – Helene 

 Sundsvall – Jessica 

 Tierp -  

 Sundsvall - Jessica 

 Söderhamn – Wilma 

 

 Var och en kontaktar arrangören och meddelar att vi kommer, ta med dekaler och 
visitkort. 

 

§ 63    Utbildning,kurser,möten 

            Jonas L har haft en B-licens kurs här i Örnsköldsvik, inga fler utbildar är inplanerade 
just för tillfället. 

             Helene skriver och skickar ut diplom till dom som har gått kurserna.	

	



– PROTOKOLL DR 06-2022	
	

SVENSKA	BILSPORTFÖRBUNDET - jonas	staflund Sidan 4 av 4	

          På gång är banbesiktar sammankomster mellan SBF & SVEMO, Helene jobbar med det. 
 

§ 64 Övriga frågor 

              Domarrapporten ska uppdateras och göras ifyllnadsbar på nätet, Niklas på kansliet   
hjälper oss med det. 

               Klistermärken – vi väntar lite till innan vi beställer. 

               Mantorp park är på gång att köra Buggrun, Ann Granath besiktar banan 9/6. 

               Tydliggöra vad utskottet jobbar med. En stadig punkt i dagordningen ska vara – Vad 
ska publiceras efter detta möte ! 

§ 65   Nästa möte 

 Tisdag 21/6 -22 kl 19.30 

 

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

 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

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


