PROTOKOLL RC 4/2021
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§ 57

Mötets öppnande

* Christer Ekevad (CE) - Ordförande
* Magnus Krokström (MK) – Ledamot
* Christer Jönsson (CJ) – Ledamot – ej närvarande
Thomas Persson (TP – Adjungerad ledamot
Fredrik Wakman – Kontaktman styrelsen

Ordföranden hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 58

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

§ 59

Fastställande av mötets dagordning
Den i förväg utsända dagordningen för mötet fastställdes.

§ 60

Pågående ärenden
Superfinalens TV-bevakning arbetas med.

§ 61

Ekonomi
Senaste rapporten visar att kostnader håller sig inom ramarna.

§ 62

Inkomna skrivelser
a) En förare har skickat en fundering rörande deltagarpoäng vid dubbeltävling.
MK svarar frågeställaren.
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§ 63

Avstämning SM/RM i Rc och Ba
Positiva deltagarsiffror och fin inramning av tävlingarna. Bra sändningar på SBF-play.
Lite synd att vi inte fått fler tjejer till RM:et.
Ba i Ljusdal gick väldigt bra, men det blev lite eftersnack rörande att stå över träning
på deltävling 2. (OM är redan utskickat.) Datum för Sundsvalls deltävling är flyttat
igen. (Ligger på hemsidan.)

§ 64

Tekniska reglementet 22-24
Inga specifika detaljer dryftades.

§ 65

SGA-möte 30/6
Dagordningen är stående men CE påminner om input rörande tekniska reglementet.

§ 66

Däckupphandling
Underlag är framtaget och kan vara spridet.

§ 67

Resultatrapportering från MW
Tabellerna är inte lätta att förstå om man vill räkna på ”en borträknad tävling”. Fråga
ställs till Meik.

§ 68

Övriga frågor
a) Vi har fått info från Per C/Teknik om IDR – Impact Data Recorder.
b) Valberedningen har skickat ut en påminnelse.
c) Klädbeställning från NEH fungerar inte för Thomas P.
d) Domarrapporten har omarbetats och är snart klar för publicering.
e) Systemet kommer sannolikt ändras så regler inte behöver godkännas av FS, utan
det sköts i utskottet.

§ 69

Nästa möte
Ordföranden kallar till möte när behov finns.

§ 70

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

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

___________________________________

___________________________________

Magnus Krokström

Christer Ekevad
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