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PROTOKOLL 1/2021 

Datum: 2021-01-30 

Plats: Kägleborgs motorstadium 

 Närvarande: 
 
 
 

* 
* 
* 
* 
  
 

Håkan Persson, Ordförande 
Mats Sebom, Ledamot 
Nettis Lunde, Ledamot 
Micke Pettersson, Ledamot 
Mattias Andersson, Suppleant 
Sandra Nyström, Suppleant 
 
(* = beslutande) 

 
   
 Frånvarande:Nettis 

Lunde, Micke 
Pettersson 

 

 

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

§ 1 Mötets öppnande 
             Håkan öppnade mötet och hälsade alla välkomna till årets första styrelsemöte. 

§ 2 Föregående mötesprotokoll 
Godkändes och lades till handlingarna 

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

§ 4 Sekreterare för mötet.  
              Håkan Persson 
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§ 5 Ekonomi 
              Håkan skickar ut till alla i styrelsen om ett konstituerande möte. 

§ 6        Hemsidan 
             Vi beslöt att se över hemsidan för ett enklare koncept. 

§ 7 Tävlings Kalendern. 
             Håkan presenterade en tilltänkt kalender. 
             Mer info nästa styrelsemöte. 

§ 8 Svenskacupen 

             Mer info kommer vid nästa styrelsemöte. 

§ 9 Sprintcupen 

             Mer info kommer vid nästa styrelsemöte. 

 
§ 10     Regelverk Svenskacupen   
             Vi gick igenom regelverket.  
             När arrangörerna är klara så skickas reglerna till utskottet för godkännande. 

§ 11     Regelverk sprintcupen 
              Vi gick igenom regelverket.  
              När arrangörerna är klara så skickas reglerna till utskottet för godkännande                

§ 12     Förarföreningens möten     
              Vi försöker ha ett möte i månaden men vi måste ha ett nytt möte så fort det går. 
 
§ 13     Möte med Utskottet              
              Håkan kollar med Peter. 
 
§ 14     Övrigt 
             Kent har material som han vill bli av med. 
              (Håkan tar kontakt med Kent för avhämtning.) 
              Vid nästa möte så fördelas arbetes uppgifter inom styrelsen. 
              Göra en lathund till arrangörer med div detaljer. 
              Hur gör vi för att få fler medlemmar? 
              Nästa årsmöte: Håkan lade ett förslag om att ha nästa årsmöte 16 okt. 

§ 15     Nästa möte 
            Håkan kallar. 
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§ 16 Mötets avslutande 

Håkan avslutade mötet. 
 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Håkan Persson Mats Sebom 


