PROTOKOLL DR 03/2021
Datum:

2021-03-02

Plats:

Teams möte

Närvarande:
(* = beslutande)

Frånvarande

* Helene Rapp(Ordförande)
* Jonas Staflund (Ledamot)
Jonas Lundgren (Adj)
Rolf Lundberg (adj)
Jessica Lundgren (Sekr)
Wilma Andersson (Adj ungd)
Almathea Granholm (Adj ungd)
* Frank Johansen (Teknisk ansvarig)
Roger Engström (FS)

§ 23
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§ 32

Mötets öppnande
Föregående mötesprotokoll
Fastställande av mötets dagordning
Regler
SGA frågor
Kurser,möten
SM
Övriga Frågor
Nästa möte
Mötets avslutande

§ 23

Mötets öppnande.
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§ 24

Föregående mötesprotokoll.
Föregående protokoll genomgicks och godkändes.

§ 25

Fastställande av mötets dagordning.
Dagordningen godkändes

§ 26

Regler
Den nya regeln om hjälmar är på väg att publiceras.

§ 27

SGA frågor
Vi har en ny SGA för Småland som heter Josef Zetterberg.
Jessica har fått fråga om hur det blir med utbildningar från Jimmy Hansson och från
Josef Zetterberg, dom frågorna vidarebefordrades till Jonas Lundgren.
Teams inbjudan och dagordning till SGA träffen 3/3 är skickat ut till alla berörda.
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§ 28

Kurser,möten, utbildning
Jonas L har fått meddelande från Yasmine Bengtsson angående intresse för CL kurser
och hon har för närvarande 27 st tävlingsledning, 7 st tekniker, 3 st starter och ett
flertal som är intresserade av banpreparerings utbildning.
I morgon är det SGA teams möte.
På måndag är det chassi besiktar möte.

§ 29

SM
Dom som har sökt till JSA är Söderhamn, Fällfors, Piteå, Sundsvall, Vårgårda, Orsa.
Beslut angående JSM tas under v.10
Förfrågan om att lägga till stock superstock som klass för SM godkändes av FS .
önskemålet från Stocksuperstock har varit att köra om det SM tecknet på
Mantorp park i samband med Drag revival 29/7 - 1/8
Dragracing utskottet beslutar att godkänna SM ansökan för SHRA Mantorp.

Direktavgörande SM i klasserna Pro Stock, Super Comp och Super Pro ET kommer
att köra i Sundsvall.
§ 30 Övriga frågor
Helene kontaktar Roger Engström angående rutin vid bortgång. Helene kollar även
upp andra uppvaktnings former.
Almathea har fått svar från Piere på kansliet angående landslaget, dom kommer att
hålla kontakten och jobba vidare på det.
Helene har gjort ett nytt formulär för Svenskt rekord som vi kommer att använda.
Jonas S visar förslaget till dom nya SM reglerna, vi beslutar att han skickar in dom till
regelgruppen för godkännande och därefter publicering.
§ 31

Nästa möte

Tisdagen den 30/3 kl 19.30
§ 32 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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