
Dagordning  FSR-H  möte  Enköping  2015-01-10 

 

 Mötets öppnande 

 Klargörande att detta inte är ett beslutande möte utan för att ta fram underlag för 

sektionsmötet inför förbundsmötet. 

 Närvaro 

 Val av ordförande för mötet. 

 Val av sekreterare för mötet. 

 Förslag och motioner inför förbundsmötet. 

 Säkerhetsfrågor och rutiner vid tävlingar. Uppföljning av vad vi kom fram till vid förra mötet. 

 Har det genomförts det vi kom fram till på tävlingsplatser.  (Det skall finnas 

uppsamlingskärl för bränsle, första hjälpen kit, ögonskölj(godkänd, 

datummärkning), brandsläckare(godkänd). Det bör även kollas upp vad 

gäller avspärrningar, skyddsstaket vid banan emot depå och kanske även 

eventuella publikplatser. Detta beror ju på tävlingsplatsen då det är olika 

förutsättningar på olika platser vi kör på. Detta är viktigt för att 

försäkring skall fungera, vad gäller försäkring så jobbar bilsidan på att ta 

fram försäkring, vi bör kolla vad de får fram för avtal. Det skall finnas ett 

aktuellt regelhäfte på plats vid varje tävlingsplats, arrangerande klubb 

ser till att det finns. Det skall göras en arrangörsmanual som ska fungera 

som checklista så att alla bitar finns på plats vad gäller säkerhet och även 

engångslicens och att man även som arrangör skall skriva en rapport från 

tävlingen hur den genomfördes, eventuella tillbud.  Denna skall 

sektionsordföranden tillhanda.) 

 Reklam för FSR-H,  vad har hänt. Vad kan vi göra 2015 

 Nitro-  vad gäller.  Vi måste ta beslut på hur vi ska köra 2015 

Omröstning för fritt  eller  23%  

 VM 2015, det har gått ut lista till berörda som ska anmäla att de vill köra 

VM. Vi kan ju ta upp om det är avhopp . 

 El Hydro-  nytt reglemente finns, ska vi lägga in klass på tävlingar 

 Övrigt 

Styrelsens förslag på SM tävlingar 2015 

SM 1 Frövi   16-17 Maj  H o O 

SM 2 Oxelösund  6-7 Juni  H o O 



SM 3  tba    27-28 Juni  H 

SM 4  Lida (smbc)  29-30 aug  O o H 

 

 Medaljutdelning medaljörer 2014-12-15  

 

OTA Guld Niklas Edlund Oxelösund 

 Silver Andre Westerberg 

 Brons Mattias Bengtsson 

 

H3,5 Guld Mattias Bengtsson  Eksjö 

         Silver  Niklas Edlund  Oxelösund 

 Brons  Fredrik Lundahl Norrköping 

 

H 7,5 Guld  Andre Westerberg Karlskoga 

  Silver Niklas Edlund Oxelösund 

  Brons Per Erik Dahlin Gävle   

 

H 15 Guld Niklas Sparr Gävle 

 Silver Tobbe Carlson Norrköping 

 Brons Thomas Myren Sundsvall 

 

H 27 Guld Jan Kronstrand  Stockholm 

 Silver Thomas Myren Sundsvall 

 Brons Niklas Sparr Gävle 

 

Med detta så avslutar vi mötet och ordförande tackar alla deltagare för 

ett bra och trevligt möte och hälsar välkommen till säsongen 2015 

 

 

 

  

 


