PROTOKOLL RA 08/2021
Datum:

2021-08-10

Plats:

Teamsmöte

Närvarande:
(* = beslutande)

* Claes G Elofsson, Ordförande
* Lisa Källberg, Ledamot
* Olle Odsell, Ledamot
Bengt-Åce Gustavsson, Adjungerad
Peggen Andersson
Förhinder:
Fredrik Lestrup, Adjungerad
Helene Filander, Adjungerad
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Mötets öppnande
Föregående mötesprotokoll
Fastställande av mötets dagordning
Presentation Peggen
Dagsläget
Genomförda tävlingar
Tävlingstillstånd/Avgifter
Långlopp/Endurance RM
Utvärdering CL-kurs
Särskild prövning
Nästa möte
Mötets avslutande

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

§ 095 Föregående mötesprotokoll
Det upprättade protokollet RA 07/2021 har tidigare via mailbeslut kontrollerats, justerats
och lagts till handlingarna.

§ 096 Fastställande av mötets dagordning
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 097 Presentation Peggen
Peggen Andersson är inbjuden till mötets första del för att presentera sitt förslag till
enhetligt långloppsreglemente som ska vara möjligt att nyttjas av långlopp, isracing och
backracing.

§ 098 Dagsläget
Utskottet diskuterar det rådande läget för svensk racing och CGE uppdaterar om senaste
nytt.

§ 099 Genomförda tävlingar
CGE uppdaterar om genomförda tävlingar och senast genomförda tävling är Västkustsloppet
i Falkenberg.
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§ 100 Tävlingstillstånd/Avgifter
På förekommen anledning uppmanas arrangörer är att vara uppmärksamma på att olika
tävlingsklasser kan ha differentierade tävlingstillstånd, vilket ger påverkan på protestavgifter
samt betalning för straffavgifter.

§ 101 Långlopp/Endurance RM
OO uppdaterar om senaste nytt inom långloppsracing. MSLS har meddelat att man väljer att
avsäga ansvaret för att arrangera årets RM i långlopp. Vi försöker finna annan arrangör. OO
handlägger.

§ 102 Utvärdering CL-kurs
LK har sänt ut enkät till de som deltog vid vårens CL-kurs. Sammanställning kommer inom
kort.

§ 103 Särskild prövning
Wilmer Moberg ansöker om avsteg för teoretisk del i förarlicensutbildning Formel. Efter
särskild prövning, med specifikt ställda krav och stöd av insänd dokumentation samt
inhämtad information, beviljar vi. CGE handlägger.
Johnny Öberg, ansöker om att återfå ’utgången’ Nationell licens. Efter särskild prövning,
med specifikt ställda krav och stöd av insänd dokumentation samt inhämtad information,
beviljar vi. CGE handlägger.
Oscar Mellstig, ansöker om avsteg från åldersgräns för att testa/träna enskilt med tävlingsbil
Aquila Synergy under 2021. Efter särskild prövning, med specifikt ställda krav och stöd av
insänd dokumentation samt inhämtad information, beviljar vi. CGE handlägger.

§ 104 Nästa möte
Digitalt möte 14/9

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

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

___________________________________

___________________________________

Lisa Källberg

Claes G Elofsson
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