PROTOKOLL DG 03/2021
Datum:

2021-02-28

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:
(* = beslutande)

8

* Matilda Svensson, Ordförande
* Caroline Andersson, Ledamot
* Samuel Lundqvist, Ledamot
Alexander Kvist, Adjungerad
Rickard Johansson, Adjungerad
Andreas Lundkvist, Adjungerad
Max Lundgren, Adjungerad
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§ 20

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

§ 21

Föregående mötesprotokoll
Det upprättade, justerade och publicerade protokoll DG 02/2021 kontrollerades för
att se att inga bordlagda ärenden eller beslut finns att överföra till detta möte.

§ 22

Fastställande av mötets dagordning
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 23

Budget
Driftingutskottets budget för 2021 har sänkts, detta är ett beslut som FS har tagit
med anledning av pandemin och dess påverkan på förbundets verksamhet. Matilda
justerar budget.
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§ 24

Utveckling av digitalt utbildningsmaterial
Matilda har mailat samtliga sportgrensansvariga gällande förslag på justering av
befintligt utbildningsmaterial.
Utskottet har även fått information av styrelsen om att ett gemensam
utbildningsplattform ska implementeras i förbundet.
Eftersom en gemensam utbildningsplattform är på väg att implementeras i
förbundet anser vi att det inte är rimligt att vi omarbetar utbildningsmaterialet i
större utsträckning. En utbildningsguide, samt utbildningsmaterial anpassat som
digital form kommer att skickas till samtliga utbildare inom den närmsta veckan.
Vi diskuterar ett prisförslag för licenskurser, med anledning av att kostnaderna för
licenskurser har varit av stor varierad summa. Vi kommer övres om att 500 sek är en
lämplig riktlinje att utgå ifrån för licenskurser. Däremot kan det självklart finnas
särskilda omständigheter som påverkar priset på licenskursen, vilket klubbarna och
utbildarna naturligtvis ska ta i hänsyn vid prissättningen.

§ 25

CL -kurs
Vi beslutar att avvakta med CL-kurs till hösten. Är det någon som vill klassa upp sina
funktionärslicenser så ber vi dom att kontakta oss i utskottet.
Däremot beslutar vi att ha ett digitalt seminarium med syfte att informera om
kommande säsong, samt vissa förändringar. Seminariet kommer att sträcka sig över
tre tillfällen, med en veckas mellanrum. Seminariet kommer att beröra
teknikl/säkerhet, tävlingsledning och bedömning.
Preliminära datum är: 23/3, 30/3 och 6/4.
En inbjudan till seminariet kommer att publiceras inom den närmsta veckan.

§ 26

Kommitté för banbesiktare
Vi beslutar att göra en kommittee för banbesiktare med syfte att ha en grupp
människor. Vi kommer att gå ut med information om detta, samt kontakta berörda
parter.

§ 27

Tekniska frågor
Vi kommer att skicka in godkännande av lustgas inom de närmsta dagarna. Denna
information kommer att publiceras som officiellt meddelande och skickas till berörda
tekniker.
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§ 28

Mästerskapsreglerna 2021
Mästerskapsreglerna för SM, JSM och RM 2021 har blivit fastställda av FS och finns
publicerade på hemsidan.

§ 29

Licenser
Vi har fått information om att det funnits oklarheter kring vilka typer av licens som
kommer vara gällande 2022. Har någon arrangör frågor gällande Prova På
Rekrytering och Prova Bilsport licenser som ber vi dom att kontakta oss.
Ytterligare har licensavdelningen själva meddelat att dom kommer gå ut med mer
information gällande detta.

§ 30

Övrigt
Vi behöver fler förbundsdomare. Vi kommer att kontakta personer som har tidigare
erfarenhet och som vi gärna ser är förbundsdomare i framtiden.

§ 31

Nästa möte
Ordföranden kallar till nästa möte när behov av ett möte uppstår.

§ 32

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

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

___________________________________

___________________________________

Matilda Svensson

Samuel Lundquist

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET – UTSKOTTET FÖR DRIFTING

Sidan 3 av 3

