PROTOKOLL DG 04/2021
Datum:

2021-04-15

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

§ 33
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§ 37
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§ 39
§ 40
§ 41

Mötets öppnande
Föregående mötesprotokoll
Fastställande av mötets dagordning
Uppdatering från möte med Anna Nordkvist
Digitala träffar
Lustgas
FIA Motorsport Games
Nästa möte
Mötets avslutande

§ 33

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

§ 34

Föregående mötesprotokoll
Det upprättade, justerade och publicerade protokoll DG 03/2021 kontrollerades för
att se att inga bordlagda ärenden eller beslut finns att överföra till detta möte.

§ 35

Fastställande av mötets dagordning
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 36

Uppdatering från mötet med Anna Nordkvist
Matilda ger en uppdatering från informationsmötet med Anna Nordkvist.

§ 37

Digitala träffar
Vi går igenom de digitiala träffarna som Driftingutskottet har haft de senaste
veckorna. Vi har fått en riktigt bra respons och mycket bra feedback. Vi kommer
överrens om att vi bör överväga att fortsätta ha digitala träffar eftersom det är
enkelt för personer att delta.
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§ 38

Lustgas
Vi fortsätter ha kontakt med TK angående utformandet av en fungerande regel om
lustgas i PRO.

§ 39

FIA Motorsport Games
Matilda har varit i kontakt med förbundskaptenen. Överrenskommelsen är att förare
kontaktar honom angående ansökan till FIA Motorsport Games. Därefter kommer
driftingutskottet tillsammans med förbundskaptenen se över alla anmälningar och
komma överrens om vem som ska representera Sverige i FIA MG.

§ 40

Övrigt
Förare har hört av sig angående brandsläckningssystem och besiktning av dessa. En
del förare kör med RRS-system och dessa måste besikta sina släckningssystem. VI
skickar ut en fråga till förarna i SDC vilka som har problem och tar därefter beslut om
ev. åtgärd.

§ 41

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

§ 42

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

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

___________________________________

___________________________________

Matilda Svensson

Samuel Lundquist
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