PROTOKOLL DR 08/2021
Datum:

2021-08-17

Plats:

Via Teams

Närvarande:

* Helene Rapp(Ordförande)
* Jonas Staflund (ledamot)
Jessica Lundgren ( sekr,adj)
Jonas Lundgren
(Adj)
Almathea Granholm (Adj ungd)
Rolf Lundberg
(Adj)

(* = beslutande)

Frånvarande

*

Frank Johansen (Teknisk ansv)
Wilma Andersson (Adj Ungd)
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Mötets öppnande
Föregående mötesprotokoll
Fastställande av mötets dagordning
Regler
SM
SGA
Utbildning,kurser,möten
Lägesrapport tävlingssäsong
Övriga frågor
Nästa möte
Mötets avslutande

§ 76

Mötets öppnande.
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§ 77

Föregående mötesprotokoll.
Föregående protokoll genomgicks och godkändes.

§ 78

Fastställande av mötets dagordning.
Dagordningen fastställdes.
Regler
G4.8 är redan påpekat till regelgruppen. Till hösten får vi dyka djupare och titta på
alla hänvisningar.
Några fler ändringar ska också göras som uppkom på CL kursen.

§ 79

§ 80

SM
Uppdatering på dragracing-sm.se – Helene kollar med Hasse om uppdatering.
JSM deltävling som är kvar är nu Vårgårda och final i Söderhamn.
Nästa möte tittar vi på SM klasserna för 2022.
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§ 81

SGA
Inga funderingar har inkommit.

§ 82

Utbildning,kurser,möten
CL kursen genomfördes via Teams 10/7, gick över förväntan tycker Jonas och Jonas.
Helene postar iväg kursintygen i veckan.
Bilsportkonferens planerar SBF att ha i November i år.
Helene ska på möte med säkerhetsgruppen i september.

§ 83

Lägesrapport Tävlingssäsong
Tävlingarna som har genomförts har vi bara hört positivt omdöme om från taggade
glada funktionärer.

§ 84

Övriga frågor
Kläder utskottet - Helene beställer in en provkollektion till vi ses nästa gång.
Kläder SGA ? Distrikten får stå för kläderna till dom.
SM ansvariga och Förbunds domare bekläder vi för att utskottet utser dessa.
Rekrytering sportgrens koordinatorer går ut 31/8.
Shot off system samt bränsletesterna äger SBF/Utskottet.
Dekalerna hur gick de med dom? Helene väntar på svar från Sussi.
Folder skulle vi behöva titta på.
Bussen till SM tävlingarna som vi önskade blev tyvärr inget av med det. Utskottet
bokar bussen framöver.

§ 85 Nästa möte
Tisdag 31/8 kl 19.30
§ 86

Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

___________________________________

___________________________________

Jessica Lundgren (Sekreterare)

Helene Rapp (Ordförande)
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