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Datum: 2022-01-17

Plats: Teamsmöte 

Närvarande:
(* = beslutande)

*
*
*

Lars Schödén, Ordförande
Fredrik Lindberg, Ledamot

Samuel Lundqvist, Adjungerad
Max Lundgren, Promotor SDS
Matilda Svensson, Promotor SDS

§ 16 Mötets öppnande
§ 17 Föregående mötesprotokoll
§ 18 Fastställande av mötets dagordning
§ 19 Tävlingsregler SDS
§ 20 Övrigt
§ 21 Nästa möte
§ 22 Mötets avslutande

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

§ 17 Föregående mötesprotokoll
Då mötet endast avser att avhandla frågan från Promotorn för SDS gjordes ingen 
genomgång av tidigare protokoll.

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

§ 19 Tävlingsregler SDS
Ordföranden delgav promotorn sitt förslag på tilläggsregler för SDS och varför man 
tror denna lösning är att föredra framför det förslag som lades fram av promotorn 
vid mötet 22-01-10.
Max förklarade att han inte tror att utskottet förstått fördelarna med ett separat 
regelverk för SDS och föredrog igen varför promotorn vill få separata regler för SDS.
Ordföranden föredrar varför utskottet anser att det är lämpligare med tilläggsregler.
Diskussionen kring vilken lösning som ska tillämpas fortgår en lång stund med inlägg 
från både promotor och utskottet.
Mötet kommer slutligen fram till att ett separat regelverk ska tillämpas för SDS.
Utskottet ska läsa igenom utkastet från promotorn igen och ev. göra justeringar och 
återkomma till promotorn med det förslaget innan reglementet publiceras

§ 20 Övrigt
Mötet diskuterar rollen Racedirector och Räddningsregler för driftning och hur dessa 
används vid mästerskapsserien.

§ 21 Nästa möte
Ordförande kallar till möte när behov av ett möte uppstår.



– PROTOKOLL DG 03/2022 –

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET – UTSKOTTET FÖR DRIFTING Sidan 2 av 2

§ 22 Mötets avslutande
Ordföranden tackade mötets deltagare och förklarade mötet för avslutat.

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av:

___________________________________ ___________________________________
Samuel Lundqvist Fredrik Lindberg
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