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PROTOKOLL RC 6/2022 

Datum: 2022-10-03 

Plats: Teamsmöte 

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

* 
* 
* 

 

Christer Ekevad (CE) - Ordförande 
Thomas Persson (TP) – Ledamot  
Morgan Östlund (MÖ) – Ledamot 
Christer Jönsson (CJ) – Sportgrenskoordinator  
Martin Dahlén (MD) Adjungerad 

   
   
   

 

§ 65 Mötets öppnande 
§ 66 Föregående mötesprotokoll. 
§ 67 Fastställande av mötets dagordning. 
§ 68 Pågående ärenden 
§ 69 Ekonomi  
§ 70 Inkomna skrivelser/frågor  
§ 71 Medaljutdelning SM/RM 
§ 72 Centrala funktioner SM RC 2023  
§ 73 Övriga frågor 
§ 74 Nästa möte 
§ 75 Mötets avslutande 
 

§ 65 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
§ 66 Föregående mötesprotokoll 

Det upprättade, justerade och publicerade protokollet RC 05/2022 kontrollerades för att se 
att inga bordlagda ärenden eller beslut fanns att överföra till detta möte. 

§ 67 Fastställande av mötets dagordning 
Den i förväg utsända dagordningen för mötet fastställdes. 

§ 68 Pågående ärenden 
Tävlingskalendern för RC och Backe är klara. Presenteras på vår hemsida. 

              Planering inför SGA träff i samband med bilsportkonferensen i Upplands Väsby. 

 Även en träff med SM arrangörer RC/BA planeras på fredag 25 november på samma 
plats. En inbjudan skickas till berörda.   

§ 69 Ekonomi 
Inga avvikelser rapporterade från budgeten. Budgetäskande för 2023 påbörjas. 

§ 70 Inkomna skrivelser  
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 Inga inkomna skrivelser. 

§ 71    Medaljutdelning SM/RM 

  Planering av medaljutdelningen vid bilsportgalan påbörjas. Uppgift lämnas till CJ. 

§ 72 Centrala funktioner RC SM 2023 

 CE kontaktar berörda och stämmer av. Domarrapporten diskuterades, en uppdelning 
av det olika avsnitten i rapporten kanske vore bättre. Teknikerna skriver sin del, 
Racecontrollern sin del osv. Idag är det bara domarjuryns ordförande som gör sin 
bedömning. CE undersöker. 

 
§ 73 Övriga frågor 

Inga övriga frågor noterades. 
  

§ 74 Nästa möte 
Ordföranden kallar till möte när behov finns. 

§ 75 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade mötets deltagare och förklarade mötet för avslutat. 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Martin Dahlén Christer Ekevad 
 


