PROTOKOLL RA 09/2021
Datum:

2021-09-14

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:
(* = beslutande)

* Claes G Elofsson, Ordförande
* Lisa Källberg, Ledamot
* Olle Odsell, Ledamot
Bengt-Åce Gustavsson, Adjungerad
Helene Filander, Adjungerad
Inbjuden:
Peggen Andersson
Förhinder:
Fredrik Lestrup, Adjungerad
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§ 106 Mötets öppnande
Ordföranden hälsar övriga mötesdeltagare välkommen och förklarar mötet för öppnat.

§ 107 Föregående mötesprotokoll
Det upprättade protokollet RA 08/2021 har tidigare via mailbeslut kontrollerats, justerats
och lagts till handlingarna.

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

§ 109 Uppdatering Peggen
Peggen Andersson är inbjuden till mötet för att berätta om sin resa genom Norrland och
Finland. Han berättar om de möten som genomfördes för att diskutera svensk racing i
allmänhet och långloppsracing/isracing i synnerhet.
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§ 110 Genomförda tävlingar
Kanonloppet på Gelleråsen och STCC Anderstorp har genomförts och CGE uppdaterar med
information från dessa deltävlingar.

§ 111 Kommande tävlingar
Rudskogen, Norge och Mantorp står näst på tur och CGE uppdaterar om läget.
BÅG delger anledningen till att Formel Nordic inte kommer delta vid deltävlingen i Norge.
Ungdomarna har ännu inte vaccinerats och karantän i samband med tävlingen är inte
möjligt då skolgång skulle bli lidande.

§ 112 Sparkcyklar
BÅG har tidigare skickat mejl till övriga utskottet med reflektioner kring barn och sparkcyklar
i parkeringsdepån. Utskottet diskuterar detta och BÅG sammanställer ett underlag för
förhållningsregler gällande sparkcyklar och andra fortskaffningsmedel.

§ 113 TA
HF berättar om läget i TA och utskottet diskuterar uppkommen problematik med klass-skifte
under pågående mästerskap.

§ 114 Landslag
BÅG berättar om senaste nytt från förbundskapten Pier. Det har inkommit ett kortare mejl
med uppdatering om vad som hänt på sista tiden.

§ 115 Sänkt funktionärsålder
Utskottet ska inkomma med förslag om arbetsuppgifter för yngre funktionärer (13 år).
Förslaget från utskottet är att de kan genomföra alla uppgifter inom ramen för C-licens,
förutom direkt banarbete/säkerhets/rescue-arbete. CGE handlägger.

§ 116 Långlopp
OO uppdaterar om senaste nytt inom långlopp.

§ 117 Svensk Bilsport-dekal
Utskottet diskuterar krav på Svensk Bilsport-dekal på bilar i mästerskapsklass till säsongen
2022. Det ska endast innefatta tävlingsbil och inte övrig personlig utrustning.

§ 118 Sportgrenskonferens/CL-kurs bredd
Kursen kommer att flyttas till januari alt. februari 2022.

§ 119 Kursutvärdering
Utskottet går igenom svaren som inkommit från den utskickade utvärderingen för årets CLkurs.

§ 120 Banbesiktare
Bo och Alf kommer att avgå som banbesiktare men kvarstår som mentorer under viss tid för
Mikael Carlsson och Mikael Karlstedt, vilka kliver in som efterträdande banbesiktare. Vidare
är CGE ass. banbesiktare.

§ 121 Särskild prövning
Siri Hökfelt ansöker om dispens för förarlicensutbildning Formel. Efter särskild prövning,
med stöd av förevisad och inhämtad dokumentation, beviljar vi. CGE handlägger.
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Mattias Johansson ansöker om dispens för praktisk del i förarlicensutbildning Racing. Efter
särskild prövning, med stöd av förevisad och inhämtad dokumentation, beviljar vi. CGE
handlägger.
Dan-Inge Lövhage ansöker om dispens för praktisk del i förarlicensutbildning Racing. Efter
särskild prövning, med stöd av förevisad och inhämtad dokumentation, beviljar vi. CGE
handlägger.
Falkenbergs MK ansöker om dispens från gällande banlicensmaximum Formel avseende
historiska klassen Formel Vee (kategori B + C; maximalt 27 startande bilar vid tävling) i
samband med tävlingen Falkenberg Classic på Falkenbergs Motorbana 17-19 september
2021. Efter särskild prövning beviljar vi. CGE handlägger.
Falkenbergs MK ansöker om dispens från gällande tekniska besiktningskrav för deltagande i
kvalificeringsheat i samband med tävlingen Falkenbergs Classic på Falkenbergs Motorbana
17-19 september 2021. Efter särskild prövning beviljar vi. CGE handlägger.

§ 122 Nästa möte
Digitalt möte 14/10

§ 123 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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