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 PROTOKOLL RA 09/2022 

Datum: 2022-09-07 

Plats: Digitalt möte 

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

* 
* 
* 
 

Claes G Elofsson, Ordförande 
Lisa Källberg, Ledamot 
Olle Odsell, Ledamot 
Anna Axehult, Adjungerad ungdom 
Bengt-Åce Gustavsson, Adjungerad 
Magnus Krokström Sportgrensansvarig 
 
Förhinder: 
Fredrik Lestrup, Adjungerad 
Helene Filander, Adjungerad 

 

§ 120 Mötets öppnande 
§ 121 Föregående mötesprotokoll 
§ 122 Fastställande av mötets dagordning 
§ 123 Ekonomi 
§ 124 Landslag 
§ 125 Aquila och framtida formelbil 
§ 126 Mästerskapsbokningar 2024 och SM-ansökan 
§ 127 Arbetsbeskrivning  
§ 128 Endurance/Långlopp 
§ 129 Dispens/Särskild prövning 
§ 130 Nästa möte 
§ 131 Mötets avslutande 
 

§ 120 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar övriga mötesdeltagare välkommen och förklarar mötet för öppnat. 

§ 121 Föregående mötesprotokoll 
Det upprättade protokollet RA 08/2022 har tidigare via mailbeslut kontrollerats, justerats 
och lagts till handlingarna.   

§ 122 Fastställande av mötets dagordning 
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes. 

 
§ 123 Ekonomi 

CGE uppdaterar om hur ekonomin generellt ser ut och hur vi ligger till i årsbudgeten.     
 

§ 124 Landslag 
Mejl från förbundskaptenen gällande Motorsport Games (MSG) med info om förar-
representant från Sverige i racing, en info som redan var känd för oss, dock via FB. CGE 
informerar vidare.  

 

§ 125 Aquila och framtida formelbil 
CGE uppdaterar om planerna för infomöte gällande framtida formelbil i Sverige.  
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Michael Karpers, Aquila har vid  ett informellt möte med CGE berättat om  ungdomssatsning 
med föreläsningar (externa föreläsare). Utskottet har tidigare sagt OK till visst ekonomiskt 
bidrag för kostnader kring föreläsningarna. CGE handlägger.  

 
§ 126 Mästerskapsbokningar 2024 och SM-ansökan 
 Ärendet om mästerskapsbokningar 2024 är insänt i Förbundsstyrelsen för hantering och 

beslut.  
 SM-ansökan 2023 för isracingklass 2150 (tidigare benämnd klass 5) insänd till 

Förbundsstyrelsen. Vi avvaktar beslut. CGE handlägger.    

 
§ 127 Arbetsbeskrivning 
 Arbetsbeskrivning för utskottet har skickats ut. Denna ska signeras av respektive medlem, 

ledamot såväl som adjungerad, i utskottet och skickas in till Magnus Krokström.  

 
§ 128 Endurance/Långlopp 
 OO uppdaterar om senaste nytt inom Endurance/långlopp och kommande RM-final.     
 

§ 129 Dispens/Särskild prövning 
 Hyllinge MS beviljas dispens från licenskrav/tillhörighet för funktionärer att tjänstgöra i 

uppdrag vid tävling RM Endurance 18 september 2022 gällande Jonas Engqvist 
(funktionär), Mikael Karlstedt (FD-funktion) och Torgny Johansson (FT-funktion). CGE 
handlägger. 

 Falkenbergs MK beviljas dispens från gällande krav i Medicinsk säkerhet RA 17.4, 
specificerat i Sjukvårdsreglemente Racing pkt 6.5.1 (återkopplat till pkt 3.7), i samband 
med klubbens träningsdagar/kvällar under resterande del av säsongen 2022. CGE 
handlägger.  

 Joel Ekström beviljas dispens att tjänstgöra som domare vid Falkenberg MK’s tävling 
Falkenberg Classic 16-18 september 2022, trots avsaknad av formell behörighet. CGE 
handlägger. 

 Teamchef för Endurance-team, Alexander Modenius (Volkswagen Golf GTi TCR) ansöker 
om dispens avseende ålderskrav (5 år) för säkerhetstank Safety Fuel Bladder 
Continental. På grund av utomstående och ej påverkbara orsaker har besiktning/kontroll 
av säkerhetstanken ej kunnat göras hos tillverkaren Continental (Tyskland). Vi beviljar. 
Dispensen är personlig teamets förare Alexander Modenius, Johan Modenius och 
Mattias Lundin. CGE handlägger.  

 

§ 130 Nästa möte 
 Digitalt möte 10 oktober. CGE kallar.  

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

 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Lisa Källberg Claes G Elofsson 


