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PROTOKOLL DR 09/2022 

Datum: 2022-09-13 

Plats: Via Teams 

 

 

 

 

Närvarande: 

(* = beslutande) 
* 
* 
 
                   

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

                                                                                       

 Frånvarande                               * Frank Johansen    (Tekniskt ansvarig)                                                                   
                                                       Jonas Lundgren (Adj) 
   

 

§ 87 Mötets öppnande 
§ 88 Föregående mötesprotokoll 
§ 89 Fastställande av mötets dagordning 
§ 90 Regler 
§ 91 Säsongen 2023 
§ 92 SGA  
§ 93 Utbildning,kurser,möten 
§ 94     Övriga frågor 
§ 95 Nästa möte 
§ 96 Mötets avslutande  
 

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

§ 88 Föregående mötesprotokoll. 
Föregående protokoll genomgicks och godkändes. 

§ 89 Fastställande av mötets dagordning. 
Dagordningen fastställdes. 

§ 90 Regler 
             Inget att ta upp nu, Vi titta över kläder och dom tekniska reglerna på 
Bilsportkonferensen i november. 

 
§ 91 Säsong2023 

Tittar över möjligheterna att få till fler tävlingar i södra Sverige. Kollar upp hur det 
ser ut med SM veckans tv produktion 2024. 

§ 92 SGA 
             Inget har inkommit. Jessica mejlar ut till SGA:na information om Bilsportkonferensen. 
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§ 93     Utbildning,kurser,möten 

 
Sportgrens konferensen är i år 26-27/11 på Infra City. 

 När vi har utbildningar via nätet så ska kameran vara på så att man ser alla deltager 
för att få godkänt. 

§ 94 Övriga frågor 

            Almathea har varit med på sitt första möte i ungdomsgruppen vilket hon tyckte var 
jätte roligt. 

 JSM finalen i Söderhamn - Själva tävlingen gick bra, lite strul runt i kring med bland 
annat poängräkningen, Jonas Staflund kommer att skriva ihop en förklarande text 
när det gäller poängräkningen då det vart funderingar kring det.  

 Vi kommer att ordna ett teams möte med juniorerna under oktober och försöker 
hitta en lösning på det hela. 

 Rekordansökningar -  Förtydligandet av det är att vi har INTE gjort en ny regel, vad 
gäller att mäta motorvolym (den har funnits där i massor av år) , besiktningen måste 
bara bli bättre på att mäta motorvolymen. 

 Helene har nu fått hem Bränslemätaren från kallibreringen. 

§ 95    Nästa möte 

 Tisdagen den 4/10 kl 19.30 

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

 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

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


