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 PROTOKOLL FR 01/2023 

Datum: 2023-01-08 

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 

§ 36 A/ Övre Norra BF ansöker om att Jörgen Ottosson, Vännäs MK, ska få bli 
vagnboksutfärdare. 
Beslut: Vi beviljar, han får utfärdarnummer 141, BJ besvarar. 

§ 03 Fastställande av mötets dagordning  
Vi fastställer mötets dagordning. 

§ 04 Ekonomi 
Vi har fått resultatrapport per 2022-11-30, vi ligger långt under budget fortfarande, men 
kostnaderna för Bilsportkonferensen har inte kommit med än. 

§ 05 Dispenser 
A/ SMK Helsingborg har ansökt om få montera in en extra stol i bilar vid deras juniorläger 
samt på prova-på dagar under 2023.   
Beslut: Vi beviljar för max 10 bilar, BJ har svarat. 

§ 06  Uppklassning/utbildning 
A/ CL utbildning vagnboksutfärdare: Vi har skickat ut info och vädjan till våra 
distriktstekniker att de ska hjälpa till att bestämma vilka datum och på vilka orter vi kan ha 
kurserna i vår. BJ stöter på igen.  
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§ 07 Rapporter/skrivelser 
A/ Det har även tagits fram en ny framsida som vi kommer att gå över till vid nästa tryck. 
Dessa framsidor kommer inte ha något giltighetsdatum utan det måste vagnboksutfärdaren 
fylla i själv. I dagsläget kastar vi alldeles för många framsidor när giltighetstiden går ut.  
B/ Kansliet föreslår att vi tar bort priset som är tryckt på vagnböckerna och framsidorna och 
att man i stället hänvisar till gällande prislista. Detta kommer att genomföras på kommande 
tryck. 
C/ Kansliet föreslår att vi tillåter att man använder samma vagnböcker för folkrace och 
bilcross, men att man använder olika framsidor bara. Vi avvaktar ett utförligt förslag på 
detta.  
D/ Stefan Lundqvist på Raceoffice har skickat in skrivelse med önskemål på att regelverket 
ska anpassas så att arrangörer kan använda annan anmälningssida än Anmälan Online. 
Beslut: Vi skriver ett officiellt meddelande på att det är godkänt att använda annan digital 
sida för anmälan.  
E/ Skrivelse från Mattias Härnered om regler. ML har besvarat. 
F/ Skrivelse från Pontus Hultin, Mönsterås MK med frågor om tillsättning av domare och 
andra chefsfunktionärer. ML har svarat Pontus.  
G/ Skrivelse från Rickard Jönsson med frågor om träning för 14-åringar. ML har svarat 
Rickard.  
H/ Tekniska regler för 2023-2025 (inkl. sprint) är inskickade till kansliet för publicering. Vi 
väntar på besked när det kan göras.  
 

§ 08 Tävlingsbesök/möten 
 Vi har genomfört en SGA träff under Bilsportkonferensen. Vi gick till största delen igenom  
 det tekniska regelverket eftersom tidsperioden för det gick ut 2022-12-31. Det var många  
 bra och givande diskussioner under helgen.  
  

§ 09 Nästa möte 
 Ordföranden kallar vid behov. 

§ 10 Mötets avslutande 

 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Madelaine Lundin Håkan Olsson 


