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§ 6 Mötet öppnades 
 
§ 7 Funktionärslista 
Efter kursen i Vrigstad har P-O och Sandra sammanställt en lista på godkända tekniker samt 
tävlingsledare. Sandra skickar den listan samt Smålands tävlingskontrollanter till Christer 
Landén. 
 
§ 8 Smålandscupen 
Vi har inga lag anmälda än. 
Vi gjorde en uppdelning av vem som åker ut på Smålandscupens tävlingar.  
2 maj Kalmar Sandra och Peter 
16 maj Nässjö Kerstin 
30 maj Oskarshamn Sandra eller Kerstin 
15 augusti Skillingaryd Sandra 
29 augusti Målilla Sandra 
26 september Mönsterås Peter eller Sandra 
3 oktober Vimmerby Peter 
 
§ 9 Förarutbildare 
Vi har två nya godkända förarutbildare i Småland, Åke Gusatvsson och Tony Johansson. 
 
§ 10 Banbesiktare 
Vi har en ny banbesiktare i Småland, Åke Gustavsson. 
 
§ 11 SGA-träff 
Peter och P-O har varit på SGA-träff i Stockholm. De berättade lite av vad de gick igenom.  

• Gick igenom regelverket. 
• En ny domarrapport som ska gälla i hela Sverige. 
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Protokoll Folkrace nr 2 
Telefonmöte 090329 
 
Medverkande folkracekommittén: 
Peter Dahl SGA 
P-O Leandersson 
Sandra Tidman, sekr. 
Kerstin Sundberg 
 



• Hur en anbudslapp ska se ut. 
• Det ska komma en arbetsgrupp som ska arbeta med underhållningsvärdet i folkrace. 
• Nya regler på hjälmar, alla tekniker meddelade om detta. 

 
§ 12 Kurs i höst 
Vi diskuterade om vi ska ha en kurs i höst. Vi kontaktar södra och ser om de vill hålla en kurs 
i höst, Peter ringer dem. 
 
§ 13 Arrangörsträff 
Vi pratade om att vi ska kalla alla tävlingskontrollanter samma dag som arrangörsträffen i 
höst. Förslag på att ha möte om tävlingskalendern på förmiddagen och på eftermiddagen 
samlas tävlingskontrollanterna.  
 
§ 14 Mötet avslutades 
 
 
 
Vid Pennan 
 
Sandra Tidman 


