PROTOKOLL RC 6/2021
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§ 83

Mötets öppnande

* Christer Ekevad (CE) - Ordförande
* Magnus Krokström (MK) – Ledamot
* Christer Jönsson (CJ) – Ledamot
Thomas Persson (TP) – Adj. Ledamot (Ej
närvarande)

Ordföranden hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 84

Föregående mötesprotokoll
Det upprättade, justerade och publicerade protokollet RC 05/2021 kontrollerades för att se
att inga bordlagda ärenden eller beslut fanns att överföra till detta möte.

§ 85

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

§ 86

Pågående ärenden
Däckupphandling/förfrågan är utskickad och svar väntas in.
Tekniska reglementen för perioden 2022-24.

§ 87

Ekonomi
Fanns ingen aktuell rapport att studera.

§ 88

Inkomna skrivelser
a) RCU har fått en inbjudan till miljöforum 3/9.
b) RCU har fått en fråga om webbaserat adminsystem från virtuell bilsport/E-sport.
CE svarar
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c) RCU har fått frågor om tidtagning m.h.a. MW Raceconsulting. CE svarar.
§ 89

Regler 2022
Det finns några bra uppgraderingar som kan implementeras till 2022 rörande heat
som flaggas av för tidigt, när varvtavlan visat fel och att varningar samlar ihop till
tyngre bestraffning. Vi överväger justeringar.

§ 90

SM-arrangörer 2022
RCU går ut med en förfrågan om vilka som är intresserade, så fort som möjligt

§ 91

Övriga frågor
Inga övriga frågor idag.

§ 92

Nästa möte
Ordföranden kallar till möte när behov finns.

§ 93

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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