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PROTOKOLL DR 08/2022 

Datum: 22-08-02 

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) 
Rolf Lundberg           (Adj) 
Magnus Krokström ( SGK) 

                                                                                       

 Frånvarande                               Almathea Granholm (Adj ungd) 
                                           

   

 

§ 77 Mötets öppnande 
§ 78 Föregående mötesprotokoll 
§ 79 Fastställande av mötets dagordning 
§ 80 Regler 
§ 81 Säsongen 2023 
§ 82 SGA  
§ 83 Utbildning,kurser,möten 
§ 84     Övriga frågor 
§ 85 Nästa möte 
§ 86 Mötets avslutande  
 

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

§ 78 Föregående mötesprotokoll. 
Föregående protokoll genomgicks och godkändes. 

§ 79 Fastställande av mötets dagordning. 

 
Dagordningen godkändes. 

§ 80 Regler 

 
             informationen om licenser upplevs krångligt - Magnus ska göra en enklare mall på 
vad som gäller. 

 Kolla upp datumen i reglerna, till exempel att dom gäller FRÅN och med datum. 



 

 

§ 81 Säsong2023 
 

Kolla över möjliga banor i landet ? Prisbilden, (olika kostnader i olika distrikt). 

 

§ 82 SGA  

 Inget har inkommit. 

§ 83     Utbildning,kurser,möten 

             Inget att ta upp idag. 
 

§ 84 Övriga frågor 

              Jessica och Jonas L var och representerade utskottet i Sundsvall förra helgen och 
Jonas visade runt 9 personer och förklarade Dragracingen vilket uppskattades av dom. 

 Förslag på att höja statusen på SM – Förarna får betala en slant för att delta i SM de 
året och får då till exempel ett ”SM Paket” med exempelvis dekaler som visar att du 
deltar i SM, även start avgiften måste dom betala. 

 Förslag från förare på att få fler deltagare – 

             *Stora tävlingar skrämmer nya förare. 

 *Vart har alla prispengar tagit vägen ? (Rena pengar inte prischeckar) 

 *Ta tillbaka gratis startavgift om du vinner en tävling ( Inget utskottet kan göra det är 
upp till arrangörerna att ta tag i ) 

 *Vid SM vinst – gratis licens avgift nästkommande år 

              ’’Stjärnmarkerat under denna punkt är inga beslut utan funderingar.’’ 

 Måste lägga mer tid på att få alla funktioner i LoTs att fungera. 

 Måste försöka få igång sociala medier mer där nås informationer ut bättre och 
fortare. 

 SBF Flaggor till alla arrangörer ? Hur görs det ? Arrangörerna köper flaggorna själva 
via webbshoppen 960kr/st, funderar om utskottet kan stå för en flagga till varje 
arrangör? Vi har 12 arrangörer i dagsläget, Magnus tar det vidare. 

 Planera in ett arrangörs möte/träff ca två veckor innan bilsport konferensen för att 
prata om vad som var bra/dåligt under säsongen2022. 

 Umeå har sommar SM veckan 2023. 

 På rekordansökningarna står det att det ska kolla motorvolymen på tex stock/super 
stock & competition – måste kollas ordentligt !! 



 

 

§ 85    Nästa möte 

 Tisdagen 13/9 kl 19.30 

 

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

 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

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


