Protokoll för Dragracing utskottet
Mellannorrland 2014-10-07
Närvarande: Jessica Lundgren
Nina Sellgren
Joacim Söderström
Matilda Svensson

*Mötet öppnas
*Under föregående protokoll från 9/3 pratade vi i huvudsak om licenser.

*Kent: Har en dröm om att få köra dragracing igen. Han anser att han får dålig information från SBF
och utskottet om när han ska få börja köra igen.
Han har fått till svar att han först måste få tillbaka sitt riktiga B-körkort, vilket han nu har fått. Jessica
har bett honom om en kopia på godkänt prov vilket hon sedan ska skicka till utskottet, sedan får vi se
vad som händer.
Folk får inte känna sig bortglömda som Kent gör i dagens läge, det är viktigt att vi försöker stötta
dessa människor så mycket vi kan.

*Säsongen 2014.
SHRA Sundsvall har haft mycket att göra i sommar. Dom är nöjda över de två stora tävlingar de
arrangerat.
Det går dock fortfarande neråt på både publiksiffran och bland förare.
Vi diskuterar hur det går att göra detta bättre.
Största orosmomentet är att det ej sker föryngring inom klubben, det är viktigt att få in ungdomar
och nya människor. Vi funderar över hur vi får dessa att tycka det är roligt att vara med och hjälpa
till. Vi hoppas på att Mellannorrlands ungdomsgrupp lyckas få in lite nya ungdomar i klubbarna.
SHRA Övik har i sommar haft en väldigt lyckad tävling på Kubbe inom enklare tävlingsformer med
överraskande mycket publik och förare. Vilket känns hoppfullt inför kommande säsonger och
framförallt för oss och vårat fortsatta jobb med att hjälpa andra klubbar att komma igång med att
arrangera evenemang inom framförallt Dragracing sidan.

Just nu har vi bara tre aktiva klubbar i distriktet och vi måste jobba för att få fler klubbar att vilja
arrangera tävlingar.

Inga klubbar har hört av sig så vi vet inte vad de vill eller behöver ha hjälp med. Det är vårt ansvar att
klubbarna får rätt hjälp och stöttning med att komma igång med tävlingar så vi funderar på hur vi ska
nå klubbarna då vårt brev inte verkar haft någon lycka att nå dom .

*Uppgradering av licenser
Vi bestämmer att kolla i klubbarna om behov finns för uppgradering av licenser. Sundsvall har
problem med engagemang och verkar inte ta licenser på allvar.

*Spärrlistan från SBF
Både SHRA Sundsvall och Övik håller på att gå igenom vilka med licenser som betalt medlemsavgiften
till klubbarna, detta för spärrlistan. Just nu ser det oroväckande ut.

*Brev ut till klubbarna
Vi pratar om att vi istället ska åka ut till klubbarna. Vi siktar på att kunna göra detta i Januari. Vi
planerar att till dessa träffar ta med en från enklare tävlingsformer ut till klubbarna. Vi funderar mer
på detta till nästa möte

*Övriga frågor
Jessica passar på att påminna om att klubbarna ska kolla att medlemsavgiften är betald till MNBF.
*Nästa möte
19/11 telefon möte kl 19.00

