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PROTOKOLL DG 08/2022  

Datum: 2022-05-19  

Plats: Teamsmöte   

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

* 
* 
* 

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

 

 

§ 63 Mötets öppnande 
§ 64 Föregående mötesprotokoll 
§ 65 Fastställande av mötets dagordning 
§ 66 Återkoppling SM/ RM/ JSM 
§ 67 Återkoppling regler 
§ 68 DMEC 
§ 69 Framtid 
§ 70 Övrigt 
§ 71 Nästa möte 
§ 72 Mötets avslutande 
 

 
§ 63 Mötets öppnande 
 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 
 
§ 64 Föregående mötesprotokoll 
 Utskottet kollade på tidigare protokoll som lades till handlingarna. 
 
§ 65 Fastställande av mötets dagordning 
 Föreslagen dagordning för mötet fastställdes. 
 
§ 66 Återkoppling SM/ RM/ JSM 
 Tips och trix runt tävlingsförfarande har inkommit efter tävlingen.  

Tips och trix på bansträckning har även inkommit.  
Vissa incidenter har hänt som tävlingsledning tar med sig.  
Många av teamen åkte hem före prisutdelningen.  
Många upplever tävlingen som ett bra event. Bra för publik både för att kunna se 
tävlingen och mat.  

 
§ 67 Återkoppling regler 
 Belysning: Samtal med bedömare och tekniker har skett. Förslag på väg in. FIA-lampa 

bakåt (som används i flera andra grenar).  
Kommunikation: Förtydligande behövs. Förslag på väg in. 
Olja catchtank: Vi följer TR 5.18. 
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Bur i bil med cab: Ett förtydligande kommer.  
Ljudkraven: Måste kontrolleras bättre. 
Vad är en incident? Definition på ordet incident behövs. MK tar det.  
A-straps: Förtydligande behövs i reglerna. Instruktioner? LS tar det. 

 
§ 68 DMEC 
 Skrivning om avsteg har inkommit och godkänts med vändande post av Ordf.   
  
§ 69 Framtid 
 Hur får vi in nya förare och ger dem meriter för framtiden?  

SGA-möte bör vi hålla. 
 
§ 70 Övrigt 
 Magnus berättar lite om de uppdrag som de fått om att göra en arbetsbeskrivning 

för utskotten. 
 
§ 71 Nästa möte 
 Nästa möte preliminärt 31/5. 
 
§ 72 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade mötets deltagare och förklarade mötet för avslutat. 

 

 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Lars Schödén Fredrik Lindberg 


