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 PROTOKOLL FR 02/2022 

Datum: 2022-07-11 

Plats: Teamsmöte, 18.00 
 

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

 * 
 * 
* 
 

Håkan Olsson HO, Ordförande 
Bengt Johansson BJ, Ledamot 
Madelaine Lundin ML, Ledamot 
 
Christer Jönsson, Sportgrenskoordinator 
Fredrik Wakman, Förbundsstyrelsen 

   

   

 

§ 11 Mötets öppnande 
§ 12 Föregående mötesprotokoll 
§ 13 Fastställande av mötets dagordning 
§ 14 Ekonomi 
§ 15 Dispenser 
§ 16 Uppklassning/utbildning  
§ 17 Rapporter/skrivelser  
§ 18 Tävlingsbesök/möten 
§ 19 Nästa möte 
§ 20 Mötets avslutande 
 

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

 
§ 12 Föregående mötesprotokoll 

§ 07 E/ Skrivelse från Leena Tidman, SGA Småland, om protesttid på anbudens 
offentliggörande. Vi avslutar detta ärende men tar med det till kommande regelskrivningar.  

§ 13 Fastställande av mötets dagordning  
Vi fastställer mötets dagordning. 

§ 14 Ekonomi 
Vi har fått resultatrapport per 2022-05-31, vi har inte gjort av med mycket pengar alls hittills 
i år. 

§ 15 Dispenser 
A/ Tomelilla MK ansöker om dispens för att montera en extra stol i folkracebil vid prova-på 
dagar och vid träningar. 
Beslut: Vi beviljar, BJ har besvarat. 
B/ Skövde MK ansöker om dispens för att montera en extra stol i folkracebil vid prova-på 
dagar. 
Beslut: Vi beviljar, BJ har besvarat.  
C/ Lycksele MK ansöker om dispens gällande att bara behöva ha 1 funktionär per postering, 
som ska sköta FIA godkänt ljus system. Övrig personal är tänkt att sitta på fyrhjulingar i 
depån.  
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Beslut: Efter tät dialog med Miljö & Säkerhet avslår vi, HO har besvarat.  
D/ Skellefteå MS ansöker om dispens för att montera en extra stol i folkracebil vid prova-på 
dagar och vid träningar. 
Beslut: Vi beviljar, BJ har besvarat.  
E/ Vetlanda Rally & Racing Club ansöker om dispens för att inte behöva bjuda in juniorer 
enligt FR 1.3.1 vid Bilspeedwayen 2022-07-01. 
Beslut: Vi beviljar med premissen att om tävlingen 220702 blir inställd så ska juniorer få köra 
tävlingen 220701. HO har besvarat.  
F/ Örnsköldsviks MK ansöker om dispens för att montera en extra stol i folkracebil vid prova-
på dagar och vid träningar. 
Beslut: Vi beviljar, BJ besvarar.  
G/ Emil Fröberg och Christian Holmudd, speakers på Folkracefestivalen i Motala, ansöker om 
dispens för att få använda utrustning för att kunna referera heat samtidigt som de kör. 
Beslut: Vi avslår, HO besvarar. ML var inte delaktig i beslutet på grund av jäv.  

§ 16  Uppklassning/utbildning 
 A/ Södra BF ansöker om att Oscar Olsson, Laholms MK ska bli ny vagnboksutfärdare.  

Beslut: BJ kontaktar Södra för mer utredning. Ärendet bordlägges.  
 B/ Västra BF ansöker om att Pernilla Hultman ska bli ny funktionärsutbildare (A).  

Beslut: Vi beviljar, HO har besvarat.  
 C/ Vetlanda RRC ansöker om att Annelie Thylén ska bli ny förarutbildare i Småland. 

Beslut: Vi skickar tillbaka ärendet till klubben och ber dem att ta det rätt väg via deras SGA.  
ML besvarar.  

 D/ Mellan Norrlands BF ansöker om att Ulf Lundqvist, MK Nordjämten, ska bli ny  
 vagnboksutfärdare.  

Beslut: BJ får utreda, vi bordlägger ärendet.  
 

§ 17 Rapporter/skrivelser 
A/ Skrivelser från Leena Tidman, SGA Småland och Katja Frosthed, om delade bilar. HO och 
ML har besvarat. 
B/ Skrivelse från Upplands BF om etanol som drivmedel i folkracebilar. BJ har besvarat 
skrivelsen. 
C/ Lukas Johansson har skickat in en fråga via kansliet om man kan få dispens för att få ha 
varvräknare som personlig utrustning vid hörselskada. HO har svarat.  
D/ Skrivelser från Krista S Laine och Johnny Brustuen om anmälarlicenser. HO har besvarat 
att ärendet ska hanteras av kansliet som ansvarar för licenser.  
E/ Rapport från Christer Jönsson, sportgrenskoordinator om läget för Återstartsracen. 
F/ Skrivelse från Carina Tordegård angående att främja damer/ höja åldern för 
veteranklassen. HO besvarar skrivelsen.  
G/ Skrivelse från Jenny Ahlqvist med frågor om anbud. HO har besvarat skrivelsen.  
H/ Rapport om anbudsappen.  

 

§ 18 Tävlingsbesök/möten 
  

§ 19 Nästa möte 
 Ordföranden kallar vid behov. 

§ 20 Mötets avslutande 
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Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Madelaine Lundin Håkan Olsson 


