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 PROTOKOLL FR 01/2022 

Datum: 2022-04-07 

Plats: Teamsmöte, 18.00 
 

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

 * 
 * 
* 
 

Håkan Olsson HO, Ordförande 
Bengt Johansson BJ, Ledamot 
Madelaine Lundin ML, Ledamot 
 

   

   

 

§ 01 Mötets öppnande 
§ 02 Föregående mötesprotokoll 
§ 03 Fastställande av mötets dagordning 
§ 04 Ekonomi 
§ 05 Dispenser 
§ 06 Uppklassning/utbildning  
§ 07 Rapporter/skrivelser  
§ 08 Tävlingsbesök/möten 
§ 09 Nästa möte 
§ 10 Mötets avslutande 
 

§ 01 Mötets öppnande 
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla deltagare välkomna. 

 
§ 02 Föregående mötesprotokoll 

§ 47 D/ Skrivelse från Fredrik Bergsten, Skepptuna MK om kompressionsskydd från Simpson 
tillsammans med hybridskydd. BJ har undersökt men vi lägger ner ärendet. BJ informerar.  
§ 66 B/ Västra BF ansöker om att Mattias Johansson, Dals MK, ska bli ny vagnboksutfärdare.  
Beslut: Vi beviljar, han får utfärdarstämpel nummer 922. BJ har besvarat.  

§ 03 Fastställande av mötets dagordning  
Vi fastställer mötets dagordning.  

§ 04 Ekonomi 
Vi har fått resultatrapport per 2022-02-28, den visar inga konstigheter.  

§ 05 Dispenser 
A/ Kolsva MS ansöker om dispens för att montera en extra stol i folkracebil vid prova-på 
dagar samt vid utbildning. 
Beslut: Vi beviljar, BJ har besvarat. 
B/ Kristianstads FRC ansöker om dispens för att montera en extra stol i folkracebil vid prova-
på dagar. 
Beslut: Vi beviljar, BJ har besvarat.  
C/ Kalmar MK ansöker om dispens för att montera en extra stol i folkracebil samt vid 
utbildning (juniorläger). 
Beslut: Vi beviljar, BJ har besvarat.  
D/ Kristianstads FRC ansöker om att sänka åldern på sin dispens för extra stol i folkrace, från 
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13 år till 10 år. 
Beslut: Vi avslår, BJ har besvarat.  
E/ Mattias Nilsson, Tomelilla MK ansöker om att få ha rattspinnare och gas/bromsreglage 
som personlig utrustning. Han ansöker även om att få dispens för att inte använda flamsäker 
handske på höger hand. 
Beslut: Vi beviljar, BJ har besvarat.  

§ 06  Uppklassning/utbildning 
E/ Nedre Norra ansöker om att Anna Ekehov, Fredriksbergs MK, ska bli ny 
funktionärsutbildare (A). 
Beslut: Vi beviljar, hon får utbildarnummer 16. HO besvarar.  

  

§ 07 Rapporter/skrivelser 
A/ Skrivelse från SGA i Västra om tävlingsinbjudan tillhörande SMK Trollhättan.  
HO har besvarat.  
B/ Skrivelse från Stefan Sjöstedt angående fia godkännande av overall. BJ har svarat Stefan 
men undersöker frågan fortsatt och kollar på om vi behöver göra en ändring i regelverket.  
C/ Vagnboksutfärdare från Södra för utvärdering. HO och BJ redogör för mötet de haft med 
Södras SGA och DT. 
D/ Skrivelse från Leena Tidman, SGA Småland, om giltighetstid för meriter för 
funktionärslicenser. HO har besvarat.  
E/ Skrivelse från Leena Tidman, SGA Småland, om protesttid på anbudens offentliggörande. 
Vi tittar på de regeltexter som finns rörande detta och se om vi kan få fram något 
förtydligande.  
F/ Skrivelse från Rebecca Lennartsson, SGA Södra, om olika regeltolkningar. ML har 
besvarat.  

 

§ 08 Tävlingsbesök/möten 
 -  
 

§ 09 Nästa möte 
 Ordföranden kallar vid behov.  

§ 10 Mötets avslutande 

 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Madelaine Lundin Håkan Olsson 


