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PROTOKOLL DR 07/2022 

Datum: 2022-07-05 

Plats: Via Teams 

 

 

 

 

Närvarande: 

(* = beslutande) 
* 
*
 

* 
                   

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

                                                                                       

 Frånvarande                                 Wilma Andersson (adj Ungd                                                                    
                                           

   

 

§ 67 Mötets öppnande 
§ 68 Föregående mötesprotokoll 
§ 69 Fastställande av mötets dagordning 
§ 70 Regler 
§ 71 SM 
§ 72 SGA  
§ 73 Utbildning,kurser,möten 
§ 74     Övriga frågor 
§ 75 Nästa möte 
§ 76 Mötets avslutande  
 

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

§ 68 Föregående mötesprotokoll. 
Föregående protokoll genomgicks och godkändes. 

§ 69 Fastställande av mötets dagordning. 
Dagordningen fastställdes. 

§ 70 Regler 
             Fråga om Lane choose  i Pro Street – Klassen har inte lane choose, arrangören avgör,   
vill man ha det på annat sätt så kan dom lägga in det i sina egna regler. 

§ 71 SM 

 På grund av att JSM deltävlingen i Fällfors blir inställd så blir det bästa 4 av 5 
deltävlingar som räknas i årets JSM. 

 
               



– PROTOKOLL DR 07-2022 
 

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - jonas staflundjonas staflund Sidan 2 av 2 

§ 72 SGA 

 Inget har inkommit. 

§ 73     Utbildning,kurser,möten 

             Inget som är klart i dagsläget. 

             Bilsport konferensen är samma datum som EDRS prisutdelningen i år. 

§ 74 Övriga frågor 

             Förbundsdomar lista mfl – Vi tittade igenom listorna och Helene ringer och pratar 
med några från listan. 

             Vi behöver få in några nya reg. besiktare i både Norr och Söder. 

             Wilma och Almathea`s undersökning om kostnader - Dom jobbar på det. 

              Helene mejlar Frans och      angående G max mätaren som har varit på kalibrering i 
England så vi har den innan nästa Tierp. 

              Tråkigt att Fällfors tävlingen var tvungen att ställa in, men pga rådande 
omständigheter så är det helt förståeligt.  

§ 75    Nästa möte 

            Tisdag 2/8 kl 19.30 

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

 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

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


