PROTOKOLL 02/2021
Datum:

2021-02-02

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:
(* = beslutande)

* Matilda Svensson, Ordförande
* Caroline Andersson, Ledamot
* Samuel Lundqvist, Ledamot
Andreas Lundquist, Adjungerad
Rickard Johansson, Adjungerad
Alexander Kvist, Adjungerad
Max , Adjungerad
Lars Schöden, SGA ÖNBF
Zandra Nordqvist, SGA MNBF
Jim Nordqvist, SGA MNBF
Christin Einarsson, SGA Västra BF
Rikard Andersson, SGA Smålands BF
Kim Feldthusen, SGA Göteborgs BF
Morgan Göransson, SGA Södra BF
Jimmy Ståhlberg, SGA Östergötland BF
Patrik Johansson, fd. SGA MNBF
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Mötets öppnande
Fastställande av mötets dagordning
Uppdatering från/om Driftingutskottet
Uppdatering från distrikt/SGA
Kurs- och utbildningsmöjligheter
Tekniskt regelverk
Tävlingsregler
Kommunikation mellan distrikt och utskott
Framtida verksamhetsplaner
Mötet avslutas

§ 10

Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna.

§ 11

Fastställande av mötets dagordning
Vi fastställer dagordningen för rådande möte. Dagordningen har skickats till samtliga
inbjudna

§ 12

Uppdatering från/om Driftingutskottet
Driftingutskottet uppdaterar om utskottets konstellation under pågående period.
Efter FS senaste beslut är numer Matilda Svensson ordförande och ledamöter är
Caroline Andersson och Samuel Lundqvist. Driftingutskottet har beslutat om
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adjungerande, vilka är Rickard Johansson, Andreas Lundquist, Alexander Kvist och
Max Lundgren. Denna konstellation är i enlighet med driftingutskottets ursprungliga
förslag som skickades till valberedningen i november, 2020.
Ytterligare uppdaterar vi deltagarna om situationen med valberedningen och hur vi
har upplevt att processen har gått till, samt vad vi anser att valberedningen har
agerat fel och vilka konsekvenser det har bidragit till. Samtliga SGA är sedan innan
uppdaterad via mail, samt att vissa SGA själva har varit involverad och berörts av
händelsen. Vi meddelar att vi i Driftingutskottet ämnar lyfta händelsen vidare genom
att skriva en formell skrivelse i form av en berättelse av den senaste månadens
händelser, samt vad vi anser är problematiskt. Driftingutskottet bollar vidare frågan
till SGA för deras uppfattning om situationen, varpå den allmänna uppfattningen är
valberedningen inte har agerat korrekt. Utifrån diskussionen kommer överens om
att Driftingutskottet kommer att skicka denna formella skrivelse till alla SGA, som i
sin tur skickar detta vidare till styrelserna i deras distrikt. Även valberedningen och
FS kommer få ta del av denna skrivelse.
§ 13

Uppdatering från distrikt/SGA
Övre Norra BF - Lars Schöden
Lars pratar om att han hoppas att det blir aktivitet inom en snar framtid, både i
träning och tävling.
Mellannorrland BF - Jim Nordquist / Zandra Nordquist
Zandra är ny SGA i MNBF. SM/RM kommer att arrangeras på Sundsvall Raceway.
Västra BF - Christin Einarsson
Christin berättar att det hålls utbildningar, samt att distriktet ska hålla möte dagen
därpå.
Laxå och Borås är två nya aktörer inom driftingverksamheten. Även Lidköping bygger
just nu en ny driftingslinga, där det även planeras att arrangeras SM/RM under 2021.
Södermanland/Västmanland BF - Fd. Samuel Lundqvist
Gröndal har i stort sett lagt ner sin verksamhet och klubben finns inte kvar. Samuel
är nyligen förtroendevald i Driftinguskottet, vilket innebär att det nu eftersökt en ny
SGA i distriktet. Till dess kommer Samuel fortsatt vara SGA.
Småland BF - Rikard Andersson
Rikard är ny SGA i Småland BF och kommer att ersätta Urban Fredriksson. Hultsfred
kommer att vara aktiv arrangör likt tidigare år, dessutom kommer klubben även stå
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som arrangör för SM/RM 2021. Wäxjö MS har en nystartad driftingsektion. Det
kommer att arrangeras tävlingar i distriktet.
Göteborgs BF - Kim Feldthusen
Kim är ny SGA i Göteborg BF, vilket är ett distrikt som tidigare saknat en SGA. Det
existerar i dagsläget ingen större verksamhet i distriktet, men förhoppningarna är att
kommande utbildningar ska generera en tillväxt och ökat intresse.
Södra BF - Morgan Göransson
Morgan meddelar att han inte längre kommer vara SGA i Södra BF. Just nu eftersökt
nya personer som kan ta över rollen som SGA. I övrigt lyfter Morgan frågor
angående engångslicenser. Vi diskuterar licensfrågorna och beslutar att Matilda
kontaktar licensavdelningen på kansliet för att reda ut frågorna. Så snart vi har svar
kommer samtliga deltagare få ta del av svaren via mail.
Östergötland BF - Jimmy Ståhlberg
Precis som i övriga distrikt har det varit relativt lugnt med anledning av pandemin.
§ 14

Kurs- och utbildningsmöjligheter
Vi pratar om att det finns ett behov av bedömarkurser, detta för att skapa de bästa
förutsättningarna för bra och enhetlig bedömning. Förhoppningarna är även att
detta kommer bidra till bättre tillgång på bedömare. Vi diskuterar att det även krävs
praktisk erfarenhet i form av ”skuggbedömning” för att kunna utvecklas och lära sig.
Max Lundgren nämner att det finns möjligheter att utföra denna typ av
skuggbedömning bl.a. under SM/RM.
Vad det gäller de teoretiska momentet kommer vi utforma ett förslag på
utbildningsplan/kursmaterial. Vi uppmanar samtliga deltagare att kontakta
Alexander med tankar och idéer kring utbildningsplanen. Morgan Göransson
meddelar att han gärna är involverad i de praktiska delarna.
Avslutningsvis pratar vi om att denna typ av bedömarkurs inte enbart ska vara
tillgängliga för personer som utövar bedömning, utan även för förare,
teammedlemmar/spotters och övriga personer som är intresserad av bedömning.
CL-kurs
CL-kurserna har tidigare bestått av fysiska kurser, oftast fördelade på två dagar. Med
anledning av pandemin diskuterar vi om vi har möjlighet att hålla denna kurs digital.
Vi diskuterar alternativa lösningar och kommer fram till att vi ska dela upp kursen i
flera, kortare digitala möten. På så vis har man även möjlighet att delta på fler
moment, vilket tyvärr inte har varit möjligt tidigare då vissa kurser har hållits
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parallellt under samma helg. Vi diskuterar även om bedömarkursen hade varit
lämplig att ha under denna kurs.
Förslag på kursmoment som ska ingå i CL-kursen är teknisk, säkerhet,
tävlingsledning, bedömning. Eventuellt en separat del för övrig diskussion.
Driftingutskottet kommer att planera och ta fram material till en digital CL-kurs. När
datum är spikade kommer samtliga SGA bli meddelad med mer information.
Vi beslutar att inte utesluta fysisk CL-kurs/träff under 2021, utan vi avvaktar för att
se hur restriktionerna blir under årets gång och mot hösten. Planer finns att i
framtiden anordna fysiska CL-kurser på flera håll i landet. På så vis är förhoppningen
att fler personer kommer ha möjlighet att delta.
Banbesiktare
Lars lyfter frågor gällande banbesiktare. Vi ser ett behov av utbildning för
banbesiktare som är anpassat för drifting, dessutom är det relativt svårt att få
kontaktinformation till registrerade banbesiktare. Vi beslutar att kontakta kansliet
för att uppdatera listan på banbesiktare.
Max och Rickard kommer att skapa en slags kommittee för banbesiktare i drifting. Vi
återkommer med mer information om det.
Funktionärsutbildning/ Förarutbildning
Eftersom vi anser att det är viktigt att hålla igång verksamheten trots pandemin
beslutar vi att införa digitala funktionärs-/förarutbildningar. Vi har ett befintligt
kursmaterial i dagsläget, men som kan behöva justeras och anpassas.
Vi diskuterar eventuella nackdelar med digitala kurser och hur vi kan eliminera dom
riskerna. Exempelvis genom att begränsa antalet deltagare, interagera mer med
deltagarna och införa ett slags prov. Dessutom kan det vara nödvändigt att kunna
identifiera sig/ha webbkamera igång under kursen.
Vi beslutar att Driftingutskottet tar fram en utbildningsplan som därefter skickas till
samtliga SGA för feedback. Förhoppningen är att vi kommer kunna anorna digitala
kurser inom en snar framtid.
§ 15

Tekniskt regelverk
Just nu är det tekniska regelverket låst till och med 2022, med reservation för
förändringar som rör säkerhet. Vi uppmuntrar dock samtliga SGA återkoppla till oss
med saker som bör förändras eller formuleras om.
Kim lyfter frågan angående burbygge och användandet av docol. Vi beslutar att
Rickard och Alexander ska kolla närmre på detta.
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§ 16

Tävlingsregler
Det kommer inte ske några förändringar av tävlingsreglerna inför 2021, förutom
vissa förändringar i mästerskapsreglerna. Samuel kommer under årets gång granska
tävlingsreglerna och se vad som eventuellt behöver ändras/justeras. Vi uppmanar
samtliga SGA att återkoppla till Samuel gällande feedback på tävlingsreglerna.

§ 17

Kommunikation mellan distrikt och utskott
Vi beslutar att driftingutskottet kallar SGA till möte 1 gång/kvartal för att
kontinuerligt hålla kontakt med distrikten. Driftingutskottet återkommer med datum
för nästkommande möte.

§ 18

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

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

___________________________________

___________________________________

Matilda Svensson

Caroline Andersson
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