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PROTOKOLL 1 /2022 

Datum: 2022-01-08 

Plats: Teams möte 

 Närvarande: 
 
 
 

* 
* 
* 
* 
  
 

Micke Pettersson, Ordförande 
Mats Sebom, Ledamot 
Jenny Fransson, Ledamot 
Mattias Andersson, Ledamot 
Sandra Nyström, Suppleant 
Håkan Persson, utskottet 
Niklas Fransson, utskottet 
(* = beslutande) 

 

   

 Frånvarande:  
 

Johan Forsman, suppleant 

§ 1  Mötets öppnande 
§ 2  Föregående mötesprotokoll 
§ 3  Fastställande av mötets dagordning 
§ 4  Sekreterare för mötet 
§ 5  Ekonomi 
§ 6              Hemsidan  
§ 7      SM tävlingar 
§ 8  Svenskacupen  
§ 9      Sprintcupen 
§ 10     Regelverk Svenskacupen 
§ 11      Regelverk sprintcupen 
§ 12     Förarföreningens årsmöte    
§ 13   Möte med Utskottet  
§ 14      Avgifter föreningen 
§ 15      Övrigt 
§ 16     Nästa möte   
§ 17      Mötets avslutande   
 
 

§ 1 Mötets öppnande 
             Micke öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Föregående mötesprotokoll 
Godkändes och lades till handlingarna 

§ 3 Fastställande av mötets dagordning 
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes. Inbjudna till dagens styrelsemöte är Håkan 
Persson och Niklas Fransson från Utskottet för genomgång av reglemente för Svenska Cupen 
samt Sprintcupen, diskussionen kring 4-takten. 

§ 4 Sekreterare för mötet.  

 Jenny Fransson 
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§ 5 Ekonomi 
              Inget särskilt noterades. 

§ 6      Hemsidan 
Fortsätter att jobba på att få tillgång så det kan tas bort och uppdateras information. 

§ 7 SM Tävlingar 
             - 

§ 8 Svenskacupen  

       - 

§ 9 Sprintcupen 
- 
 

§ 10     Regelverk Svenskacupen   

              Håkan har bistått föreningen att ta fram reglementet för cupen och hade innan mötet 
skickat ut till föreningen för läsning o synpunkter, reglementet gicks igenom och det var 
några mindre saker att justera som Håkan ombesörjde omgående. 

 

§ 11    Regelverk sprintcupen 
Håkan har bistått föreningen även för sprintcupen att ta fram reglementet för cupen och 
hade även skickat ut detta till föreningen för läsning, det var samma här några mindre 
justeringar efter diskussion och det justerades omgående. 
- 
 

§ 12    Förarföreningens årsmöte    
 Dags att sätta ett datum för årsmöte/årsfest redan nu så alla kan boka in sig. 
 
§ 13     Möte med Utskottet  

Håkan Persson från utskottet återkopplade efter att NEZ reglementet var klart och 
det bestämdes att han skulle vara med på föreningen styrelsemöte. Det togs upp 
synpunkterna från förarna på införandet av 4-takten igen framförallt osäkerheten 
om det tekniska reglementet och hur kontrollerna ska fungera. Håkan svarade att de 
har en plan och planerar för att lösa det på bästa sätt men att det är inget som de 
kommer gå ut med för att det inte ska sprida sig på fel sätt. Att göra några 
förändringar var fortfarande ej aktuellt. Det är ju ett världsbeslut på att ta bort 2-
takt och ingenting som utskottet har kommit på. 

 

§ 14     Avgifter föreningen 
 - 
 
 
§ 15     Övrigt 
 Frågan uppkom om man kan bjuda in Crosskart original till Cup tävlingarna – och det 

skulle man ju kunna tänka sig om de har möjlighet att byta till våra däck samt lösa 
licens och åka under SBF.  
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§ 16    Nästa möte 
              

Nästa möte 30/1 via Teams 
              

§ 17 Mötets avslutande 

 Mötet avslutas. 

 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Jenny Fransson Sandra Nyström 


