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PROTOKOLL FR 01/2021
Datum:

2021-01-10

Plats:

Teamsmöte

Närvarande:
(* = beslutande)

§ 01
§ 02
§ 03
§ 04
§ 05
§ 06
§ 07
§ 08
§ 09
§ 10

Mötets öppnande
Föregående mötesprotokoll
Fastställande av mötets dagordning
Ekonomi
Dispenser
Uppklassning/utbildning
Rapporter/skrivelser
Tävlingsbesök/möten
Nästa möte
Mötets avslutande

§ 01

Mötets öppnande

* Håkan Olsson HO, Ordförande
* Mats-Ove Bergström MOB, Ledamot
* Bengt Johansson BJ, Ledamot
Madelaine Lundin ML, Adjungerad

Ordföranden hälsar deltagarna välkomna och öppnar mötet.

§ 02

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 03

Fastställande av mötets dagordning
Vi godkänner dagordningen.

§ 04

Ekonomi
Vi har ingen resultatrapport att ta ställning till.

§ 05

Dispenser
A/ SMK Hedemora ansöker om dispens för montering av extra stol vid prova-på dagar.
Beslut: Vi beviljar, BJ har besvarat.
B/ Kolsva MS ansöker om dispens för montering av extra stol vid prova-på dagar.
Beslut: Vi beviljar, BJ har besvarat.
C/ Marie Fredriksson, MK Kopparberg, ansöker om dispens för att få tillbaka sin
tävlingslicens i folkrace utan att gå kurs.
Beslut: Vi avslår ansökan då vi anser att det gått för lång tid sedan hon hade licens. ML har
besvarat kansliet.
D/ Dals MK ansöker om dispens för montering av extra stol vid prova-på dagar.
Beslut: Vi beviljar, BJ har besvarat.
E/ Mikael Hjelm ansöker om dispens att få frångå FR 10.1 och öka prissumman till 8000
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kr/pristagare vid serien Speaker Hjelms Sverigeresan.
Beslut: Vi beviljar, HO besvarar.

§ 06

Uppklassning/utbildning
A/ Skrivelse från Tony Persson angående förarlicenskurser.
Vi rekommenderar alla förarutbildare att genomföra digitala utbildningar nu framöver pga
Covid-19. ML besvarar.
B/ Skrivelser från Inge Samuelsson och Sofia Wolfenstein angående digitala
förarlicenskurser.
Vi tycker det är positivt med alla initiativ som tagits till digitala förarlicenskurser, ML
besvarar brevskrivarna.

§ 07

Rapporter/skrivelser
A/ Skrivelse från Varbergs MK om prisutdelning folkrace.
Då detta är ett förslag på regeländring, så hänvisar vi det tillbaka till klubben för att de ska ta
det rätt väg, alltså via sin SGA.
B/ Skrivelse från Oskar Andersson angående burbågar och tävlingsbesiktningar.
BJ har svarat brevskrivaren.
C/ Skrivelse från Leena Tidman, SGA Småland, om Corona riktlinjer för 2021.
Då det rådande läget i Sverige inte tillåter några tävlingar överhuvudtaget så har vi inte tagit
ställning till eventuella riktlinjer för 2021. Vi vill avvakta utvecklingen först och främst. BJ har
svarat brevskrivaren.
D/ Skrivelse från Rebecka Lennartsson om 14 åringar och träning. HO besvarar.

§ 08

Tävlingsbesök/möten
-

§ 09

Nästa möte
Ordföranden kallar vid behov.

§ 10

Mötets avslutande

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

___________________________________

___________________________________

Madelaine Lundin

Håkan Olsson
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