TELEFONMÖTE UTSKOTT, DRAGRACE
den 9 mars 2014 kl. 20.00

Närvarande: Jessica Lundgren
Joacim Söderström
Nina Sellgren
Matilda Svensson

1. Mötet öppnas

2. Funderingar kring arbetsbeskrivningen som vi har fått från MNBFs styrelse samt från SBFs
Dragracing utskott

Inga invändningar, allt verkar bra och vi kör på med vad de vill att vi ska göra. Vid eventuella funderingar
eller frågor kontaktar vi varandra.

3. Vilket behov finns det i distriktet, hur ska vi tillmötes gå klubbarna framöver

Klubbarna saknar en motivation och knuff till att arrangera tävlingar och har för lite kunskap. Klubbarna
behöver få veta vilka de kan kontakta ang. sina frågor osv.
Vi ska agera support för klubbarna och hjälpa dem starta upp tävlingar och arrangemang.

4. Utbildningsplaner i distriktet

SHRA Sundsvall kommer att ha en starter utbildning som är vid tre tillfällen nu i vår, deras räddnings
personal planerar också att ha en utbildning.
SHRA Örnsköldsvik kommer att ha en Förar/Funktionärs utbildning i vår.
Distriktet kommer att ha enutbildning i Enklare tävlingsformer inom kort.
Vi skriver ihop ett mail utskick till klubbarna i distriktet ang. utbildningar som är på gång.

5. Vem gör vad i vårat utskott?

Vi avvaktar med att bestämma något tills vi kommit igång lite mer.
Vi börjar med att skriva en personlig beskrivning av oss själva och skickar ut till distriktets klubbar så de
vet vilka vi är och vad vi håller på med.

6. Förslag på att utse en till i vårat utskott från inlandet.

Förslag finns men beslut tas om att vi avvaktar och själva åker på möten och informationsträffar i
inlandet tills vidare.

7. Övriga frågor

Jocke skriver ihop ett mail med en snabb förklaring till klubbarna om enkelheten och att de inte behöver
kosta massor att dra ihop en tävling inom enklare tävlingsformer.

Vi beslutar att ha ett till möte första söndagen i April och därefter sammankalla möten allt eftersom det
kommer frågor eller problem som behöver diskuteras under säsongen.

8. Mötet avslutas

................................................................
Sekreterare för mötet
Nina Sellgren.
Lundgren

.................................................................
Justerat
Jessica

