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Datum: 2022-01-10

Plats: Teamsmöte 

Närvarande:
(* = beslutande)

*
*
*

Lars Schödén, Ordförande
Zandra Nordquist, Ledamot
Fredrik Lindberg, Ledamot
Samuel Lundqvist, Adjungerad
Max Lundgren, Promotor SDS
Matilda Svensson, Promotor SDS

§ 01 Mötets öppnande
§ 02 Föregående mötesprotokoll
§ 03 Fastställande av mötets dagordning
§ 04 Tävlingsregler SDS
§ 05 Övrigt
§ 06 Nästa möte
§ 07 Mötets avslutande

§ 01 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 02 Föregående mötesprotokoll
Detta möte rörde endast promotorns förslag, så tidigare protokoll granskades inte 
vid detta tillfälle.

§ 03 Fastställande av mötets dagordning
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 04 Tävlingsregler SDS
Max föredrog kring promotors behov av ett eget regelverk för mästerskaps-serien 
Swedish Drift Series, i fortsättningen benämnt som SDS, utöver Mästerskapsreglerna 
för SM/RM/JSM drifting och Tävlingsregler Drifting DG.
Max visar ett utkast som är en reviderad version av Tävlingsregler Drifting DG som 
endast innehåller dom delar som berör tävlande i SDS.
Utskottets medlemmar ställer frågor som Max besvarar.

§ 05 Övrigt 
Max undrar om utskottet tagit del av frågeställning kring nya däck som återförsäljare 
kommit med. Fredrik meddelar att möte ska hållas för beslut ifrågan.
Det har även efterfrågats en lista på godkända däck för driftng. Utskottet ska se över 
frågan och återkomma med en lista.

§ 06 Nästa möte
Nytt möte för utskottet för att granska promotorns förslag och ta beslut kring detta 
bokades in 22-01-12.
Nytt möte för utskottet och promotorn där beslut taget 22-01-12 meddelas bokades 
in 22-01-17
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§ 07 Mötets avslutande
Ordföranden tackade mötets deltagare och förklarade mötet för avslutat.

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av:

___________________________________ ___________________________________
Samuel Lundqvist Zandra Nordquist
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