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PROTOKOLL DG 07/2022  

Datum: 2022-05-02  

Plats: Teamsmöte   

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

*
*
*

Lars Schödén, Ordförande 
Fredrik Lindberg, Ledamot 
Zandra Nordqvist, Ledamot i början 
Samuel Lundqvist, Adjungerad 
Magnus Krokström, Sportgrenskoordinator 

 

 

§ 53 Mötets öppnande 
§ 54 Föregående mötesprotokoll 
§ 55 Fastställande av mötets dagordning 
§ 56 Återkoppling misstroende 
§ 57 Återkoppling SM/ Elmia 
§ 58 Protest SM 
§ 59 Framtid 
§ 60 Övrigt 
§ 61 Nästa möte 
§ 62 Mötets avslutande 
 

 
§ 53 Mötets öppnande 
 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 
 
§ 54 Föregående mötesprotokoll 
 Utskottet kollade på tidigare protokoll som lades till handlingarna. 
 
§ 55 Fastställande av mötets dagordning 
 Föreslagen dagordning för mötet fastställdes. 
 
§ 56 Återkoppling misstroende 
 Lars berätta att han haft möte i fallet och de har kommit fram lite tankar mm. Inget 

vart bestämt så nytt möte väntas. 
 
§ 57 Återkoppling SM/ Elmia  
 Samuel berättade om första tävlingen i SDS. De har kommit fram en del regelfrågor 

som måste ses över. Exempel vilket krav som ska ställas på belysningen vid körning i 
mörker.  
Lars berättade om hur de hade varit inne i SBF-montern. Många besökare som 
passerat och pratat om drifting. 

 
§ 58 Protest SM 
 Det kom upp en protest under SM som avslogs. Samuel berättade om den och vad 

som hände. Kommunikationen verkar ha varit en stor bidragande effekt i fallet. 
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Förslag på förtydligande vem som är kontaktperson mot tävlingsledningen när man 
bryter under en tävling diskuterades. Och om man ska skriva in det tydligare i 
reglerna eller hur man ska göra.    

  
§ 59 Framtid 
 Planer för CL-kurs pågår. 

Tekniska regler för 2023 bör komma ut innan hösten. Utskottet titta över reglerna 
och tar de på ett separat möte. 

 
§ 60 Övrigt 
 En muntlig frågan har kommit runt att likställa DMEC förare med våra nationella 

licenser.  
Beslut: Hela utskottet ansåg att de går att göra så. Får ordförande frågan har 
utskottet gett honom mandat att godkänna frågan. 

 
§ 61 Nästa möte 
 Nästa möte blir efter nästa SM tävling. 
 
§ 62 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade mötets deltagare och förklarade mötet för avslutat. 

 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Lars Schödén Fredrik Lindberg 


