PROTOKOLL RC 5/2021
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§ 71

Mötets öppnande

* Christer Ekevad (CE) - Ordförande
* Magnus Krokström (MK) – Ledamot
* Christer Jönsson (CJ) – Ledamot
Thomas Persson (TP – Adjungerad ledamot

Ordföranden hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 72

Föregående mötesprotokoll
Det upprättade, justerade och publicerade protokollet RC 04/2021 kontrollerades för att se
att inga bordlagda ärenden eller beslut fanns att överföra till detta möte.

§ 73

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

§ 74

Pågående ärenden
Däckupphandling/förfrågan är utskickad och svar väntas in. Det har kommit ett par
kompletterande frågor, som besvarats.

§ 75

Ekonomi
Fanns ingen aktuell rapport att studera.
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§ 76

Inkomna skrivelser
a) SMK Sundsvall har ansökt om dispens för en funktionär i deras backtävling.
Dispens beviljas. CE underrättar SMK Sundsvall.
b) RCU har fått en fråga om lämplig licens och tillhörighet för SSW.
CE svara frågeställaren.

§ 77

Ny domarrapport
Den som fanns hade en del gammal information och behövde en uppdatering. Nu
finns en ny version och den ska publiceras på sbf.se så fort som möjligt

§ 78

Tidtagning och tävlingsadministration
CJ och CE har diskuterat med Meik Wagner och fått ett seriöst förslag tillbaka. MW
står för hårdvaran och ”sköter” tävling på distans. Arrangerande klubb ansvarar för
uppställning av hårdvaran, transponderslinga, startsignal och bra
internetuppkoppling. Faller bitarna på plats innebär det att resultatrapporteringen
blir likadan i både SM- och DM-arrangemang. (Livetiming, resultat via webben o.s.v.)

§ 79

Inbjudan Superfinalen 2021
RCU gick igenom inbjudan och återkopplar till MK Team Westom.

§ 80

Övriga frågor
Inga övriga frågor idag.

§ 81

Nästa möte
Ordföranden kallar till möte när behov finns.

§ 82

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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