PROTOKOLL RA 10/2021
Datum:

2021-10-14

Plats:

Teamsmöte

Närvarande:
(* = beslutande)

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

§ 125 Föregående mötesprotokoll
Det upprättade protokollet RA 09/2021 har tidigare via mailbeslut kontrollerats, justerats
och lagts till handlingarna.

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

§ 127 Coronaläget
Restriktioner har lättat och kommer fortsätta lätta vilket gör det möjligt med publika
arrangemang. Vår riskanalys har vi helt släppt, men naturligtvis gäller sunt förnuft i all
verksamhet.

§ 128 Genomförda tävlingar
CGE går igenom de genomförda mästerskapstävlingarna – Rudskogen, Mantorp Park och
Ring Knutstorp – och vad som har skett vid dessa.
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§ 129 Regelutkast sparkcyklar
BÅG gör ett regelutkast för användning av sparkcyklar och liknande fordon i
parkeringsdepån.

§ 130 TA
HF uppdaterar om läget i TA. Planering för kommande säsong är i full gång.

§ 131 Framtida formelbil
Utskottet har kontinuerligt diskuterat (internt och externt) framtida formelbilklass. Vår
huvudinriktning är att nya Formel 4-bilen kommer att köras från och med år 2024. Definitivt
beslut gällande framtida formelbilsklass tas senast vid halvårsskiftet 2022.

§ 132 Arbetsuppgifter unga funktionärer
CGE handlägger svar till FS angående arbetsuppgifter för 13-åriga funktionärer. Se även §
115 i protokoll RA 09/2021.

§ 133 Banträffar
HF, LK och OO gör ett utkast till lathund för banträffar.

§ 134 Banägarmöte
CGE och OO uppdaterar övriga utskottet om mötet med banägarna/arrangörsklubbar
(arrangörer av årets mästerskapstävlingar) och FS-ordf. Roger, GS/VD Anna som ägde rum
den 12/10.

§ 135 Mästerskapsbokningar 2023
Utskottet enas om mästerskapsansökningarna för år 2023 och skickar sedan in för FS
godkännande/beslut. CGE handlägger genom ett FS-ärende.

§ 136 Racesam höstmöte
Utskottet har bjudits in till Racesams höstmöte lördag den 6 november i Jönköping. BÅG
representerar.

§ 137 Särskild prövning
Christer Lofthammar, ansöker om att återfå ’utgången’ Nationell licens Formel/Historisk
Racing. Efter särskild prövning, med specifikt ställda krav och stöd av insänd dokumentation
samt inhämtad information, beviljar vi. CGE handlägger.
Karlo Helgesson, Hyllinge MS beviljas, efter särskild prövning, att tjänstgöra som
posteringschef vid Hyllinge MS STCC-finaltävling 8-9 oktober 2021, trots avsaknad av formell
behörighet. CGE handlägger.
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§ 138 Nästa möte
Digitalt möte 9/11

§ 139 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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