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PROTOKOLL DG 06/2022  

Datum: 2022-04-03  

Plats: Teamsmöte   

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

* 
* 
* 

Lars Schödén, Ordförande 
Fredrik Lindberg, Ledamot 
 
Samuel Lundqvist, Adjungerad 
Magnus Krokström, Sportgrenskoordinator 

 

 

§ 41 Mötets öppnande 
§ 42 Föregående mötesprotokoll 
§ 43 Fastställande av mötets dagordning 
§ 44 Inkomna mail 
§ 45 Tekniska regler DEMEC 
§ 46 Banlicens, banbesiktare 
§ 47 Tekniska regler 2023 
§ 48 CL-kurs 
§ 49 Misstroende förklaring, utskottets röstlängd 
§ 50 Övrigt 
§ 51 Nästa möte 
§ 52 Mötets avslutande 
 

 

§ 41 Mötets öppnande 

 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 

 

§ 42 Föregående mötesprotokoll 

 Utskottet kollade på tidigare protokoll som lades till handlingarna. 

 

§ 43 Fastställande av mötets dagordning 

 Föreslagen dagordning för mötet fastställdes. 

 

§ 44 Inkomna mail 

 Lars läste inkomna mail och mötet behandlade dessa och lade dom till handlingarna. 

 

§ 45 Tekniska regler DMEC  
 Mötet diskuterade skillnader mellan tekniska regler för DMEC och SBF för att se om 

det går att lägga in regler från DMEC i våra för att underlätta för Svenska förare. 
 Fredrik skulle även kolla upp om det finns någon form av licens för förarna när de 

deltar i DMEC. 
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§ 46 Banlicens, banbesiktare 
 Mötet tog upp frågan kring banbesiktare för drifting och hur det sett ut 

medbanlicenser för drifting senaste åren. 
 Vilka ska få utfärda banlicens för drifting? 
  
§ 47 Tekniska regler 2023 
 Dom tekniska reglerna för drifting ska ses över inför 2023 och publiceras i slutet på 

säsongen. 
 
§ 48 CL-kurs 
 Då den planerade CL-kursen blev inställd ska ett nytt datum tas fram. 
 
§ 49 Misstroende förklaring, utskottets röstlängd 
 Den misstroendeförklaring som lämnats in togs upp och det konstaterades att FS ska 

lyfta frågan på sitt nästa möte. 
 Då en ledamot valt att ta time-off en tid från utskottet så lyftes frågan kring hur en 

eventuell röstning skulle fungera i utskottet när det bara har två ledamöter. 
 Magnus Krokström ska lyfta frågan i förbundet om adjungerad kan få rösträtt eller 

om det går att lösa på annat sätt. 
  
§ 50 Övrigt 

 Publicering av tidigare protokoll? Lars ska läsa samtliga protokoll och sedan skicka in 

 dom för publicering. 

§ 51 Nästa möte 

 Nästa möte ska bokas in veckan efter påsk. 

 

§ 52 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade mötets deltagare och förklarade mötet för avslutat. 

 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Samuel Lundqvist Lars Schödén 


