
 

 

PROTOKOLL  FOLKRACE  nr 1 / 06 
fört vid telefonmöte. 2006–01–08  
 
Medverkande  P-O Leandersson 

Tina Davidsson 
Lena Anderson, sekr 
 

 
 
   Folkracekommittén 

  

 

§ 1 Mötets öppnas 
§ 2 Godkännande av dagordning 
§ 3 Tävlingskalendern 
§ 4 Cuptävlingar 2006. Förslag  
§ 5 Förslag på förändring av Smålandscupen 
§ 6 Cupstatistiken 2006 
§ 7 Programblad med företagssponsring 
§ 8 Nästa möte  
§ 9 Mötets avslutas 
 
 
§ 1 Mötets öppnas 
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen läses igenom och godkänns. 
 
§ 3 Tävlingskalendern  
Vi går igenom tävlingskalendern. P-O ska prata med Lasse angående helgen den 9-10 juni, 
där både Vetlanda och Lessebo vill anordna tävling. Vårt gemensamma förslag är att Lessebo 
byter tävlingsdatum. 
 
§ 4 Cuptävlingar 2006. Förslag 
Vi diskuterar fram två cup förslag: 
  
 Förslag ett:   6 maj  Kalmar mk 
  20 maj  Jönköpings mk 
  17 juni  Oskarshamns rrc 
  12 aug Målilla mk 
  19 aug  Skillingaryd mk  reserv 
  16 sept  Lessebo mk 
  7 okt Vimmerby ms final 
 
 
  
 
 
 



 

 

 
Förslag två:  14 april Vimmerby ms 

  20 maj  Jönköpings mk 
  17 juni  Oskarshamns rrc 
  12 aug Målilla mk 
  19 aug  Skillingaryd mk  reserv 
  16 sept  Lessebo mk 
  21 okt Kalmar mk  final 
 

§ 5 Förslag på förändring av Smålandscupen 
Vi går igenom de förslag vi fått på förändring och förbättring, från t ex förare och arrangörer, 
angående smålandscupen 2006. Vi är överens om att D-final bör köras när det är många 
startande i klassen.  
 
Frågor vi väntar med och tänker ta upp vid förar- och arrangörsmötet den 15 januari: 

• Hur ska damklassen se ut i cupen? 
• Hur ska veteranklassen se ut i cupen? 
• Hur många placerade, i slutställningen, ska erhålla pris?       

 

§ 6 Cupstatistiken 2006 
Lena tar kontakt med Arne Erlandsson angående cupstatistiken 2006.  
 

§ 7 Programblad med företagssponsring  
Det har tidigare funnits programblad med företagssponsring på smålandscupens tävlingar. Vi 
har fått förslag på att återuppta programbladet. Vi anser att det kräver mycket arbete men att 
det kan ge bra förtjänst till förarna. Frågan tas upp igen vid nästa möte. 
 
§ 8 Nästa möte 
Förberedande möte inför Förar- och arrangörsträff den 15/1 2006. 
 
§ 9 Mötets avslutas  
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
________________________________________ 
Lena Anderson 


