Svenska Racerbåtförbundet
SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION

Protokoll till styrelsemöte 4 (2018-04-04)
Närvarande: Annika Wrenkler, Jeanne Céwe, Johan Johansson, Johan Österberg, Jonas
Gustafson, Josefin Due-Boje, Oskar Samuelsson, Roland Edin. och Tommy Jacobsson samt
tjänsteman Jamie Spörndli.
Frånvarande: Camilla Coleman
§1

Mötet öppnas
Roland Edin öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2

Val av sekreterare
Jamie Spörndli väljs till sekreterare för mötet.

§3

Val av person jämte ordförande att justera protokollet
Jonas Gustafson väljs att jämte ordförande justera protokollet.

§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med följande övriga frågor:
• Racingoveraller för rundbana
• Digitala licenskort

Beslutspunkter
§5
Dispens F4
En dispensansökan från Mathilda Wiberg har inkommit och rundbanekommittén har
per mail meddelat att deras förslag är att bevilja dispensen.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
bevilja dispensen för Mathilda Wiberg.
Tommy Jacobsson reserverar sig mot beslutet.

§6

Licenser vid International Ordinary Events och nordiska mästerskap i Sverige
Frågetecken har uppstått kring vad som krävs när man deltar på ett nordiskt
mästerskap som går i Sverige och ifall nordiska mästerskap måste vara ett
international ordinary event.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
alla nordiska mästerskap i Sverige ska vara ett international ordinary event.
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Svenska Racerbåtförbundet
SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION
Förbundsstyrelsen förtydligar
att

§7

alla svenska förare som deltar i ett nordiskt mästerskap ska ha en
internationell licens, oavsett var tävlingen går.

Övriga frågor
Racingoveraller för rundbana
Det har uppstått frågetecken kring vad som gäller för racingoveraller för
rundbaneklasserna.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
uppdra till Oskar Samuelsson och Annika Wrenkler att titta närmare på
reglerna och vid behov skicka med frågan till midterm-meeting.
Digitala licenskort
En möjlighet att börja använda en app som hanterar digitala licenskort har
presenterats. Jamie har haft ett första möte med företaget och lyssnat med andra
förbund som använder samma app. Frågan ifall detta är intressant och något att titta
närmare på ställs till styrelsen.
Förbundsstyrelsen beslutar
att
uppdra till Jamie att titta närmare på appen och företaget.
att
uppdra till Jamie att på nästa styrelsemöte presentera appen och ett
kostnadsförslag.

Roland Edin, mötesordförande

Jamie Spörndli, mötessekreterare

Jonas Gustafson, justerare
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