PROTOKOLL DR 2/2021 Reviderad version
Datum:

2021-02-02

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:
(* = beslutande)

Frånvarande

* Frank Johansen (Tekniskt ansvarig)
* Jonas Staflund (Ledamot)
Jonas Lundgren (Adj)
Jessica Lundgren (Sekr)
Rolf Lundberg( Adj)
Roger Engström (FS)
• Helene Rapp (Ordförande)
Wilma Andersson (Adj ungd)
Almathea Granholm (Adj ungd)
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Mötets öppnande
Föregående mötesprotokoll
Fastställande av mötets dagordning
Regler
SGA frågor
SM
Kurser möten utb
Övriga Frågor
Nästa möte
Mötets avslutande

§ 13

Mötets öppnande.
Ordförande för kvällens möte är Jonas Staflund han öppnade mötet och hälsade alla
välkomna

§ 14

Föregående mötesprotokoll.
Föregående protokoll genomgicks och godkändes.

§ 15

Fastställande av mötets dagordning.
Dagordningen godkändes

§ 16

Regler
Inget nytt att tillägga just nu, Frank och Jonas S ska sätta sig ner och uppdatera SM
reglerna nu till helgen.
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§ 17

SGA frågor
Datum för SGA telefon träff blir onsdag 3/3 kl 19.30. Jessica mejlar ut detta till
SGA:na.
Svar från SGA på sista mejlet angående kommande säsong:
Ann Granath Västra – Har ej fått svar från sina arrangörer då dom avvaktar
beslut innan dom vet hur Coronan utvecklar sig .
Yasmine Bengtson Nedre norra – Tallhed midsommar är osäkert då ekonomin är
osäker, Söderhamn och Ljusdal är också osäkra då deras nyckel personer inte är
aktiva under 2021. Borlänge och Vansbro -vilar
Linus Wallberg Söd/Väst - Tierp meddelar att blir det publikfria tävlingar så kommer
tävlingar INTE att genomföras där 2021.
Jimmy Hansson Södra – Han har mejlat 3 gånger till SRIF utan att få något svar,
Hässleholmdragracing klubb satsar på att köra nåt i alla fall men ska återkomma
senare.

§ 18

SM
SM i Stock /Super Stock – Frank pratar med Stefan Sporre angående ansökan.
JSM ansökningar – SHRA Borås, SHRA Luleå, SHRA Skellefteå, Night Cruiers Färnäs,
SHRA Sundsvall .
SM Facebook sidan vad ska publiceras på den ? Strikt SM information/länkar till
SBF`s hemsida, presentation av team, eventuella sponsorer och arrangörer. Jessica
återkopplar detta till Yasmine B.

§ 19

Kurser,utb,möte
Jonas och Jonas har som plan att få till någon digital kurs under våren, men dom två
måste i allafall vara på samma plats vilket gör att vi får avvakta lite till.
Vårens SGA träff kommer att hållas digitalt.

§ 20 Övriga frågor
Roger får med sig lite frågor och funderingar till förbundsstyrelsemötet som vi har
angående alternativa förbund med mera.
Mejl har inkommit om SFI stickers tillägg, Frank mejlar och kollar.
§ 21

Nästa möte
Tisdagen 2/3 kl 19.30

§ 22 Mötets avslutande
Ordf tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av:

___________________________________

___________________________________

Jessica Lundgren (sekreterare)

Helene Rapp (Ordförande)
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