Minnesanteckningar
Planeringsmöte inför Driting SM/RM
Närvarande: Desiree Hedlund, Göran Svensson, Torbjörn Bergström Håkan Sjöström, Matilda
Svensson och Patrik Johansson (telefon)
1. Inbjudan
Inbjudan är snart färdig att släppas. Matilda skriver klart den och skickar den sedan till domaren ( J
Haraldsson) och tävlingsledare för att få den godkänd.
2. Programblad
Vi diskuterar fram ett förslag att prata med Driftzone om ett programblad inför tävlingen. På så vis
slipper vi själva trycka upp någonting. Matilda pratar med Driftzone så snart som möjligt.
3. Tävlingsdagar
Tävlingen sker fredagen den 31 augusti – 1 september. Vi beslutar att ha frikörning för tävlande på
torsdagen den 30 augusti. Eftersom Sverigecupen blev inställd i Juni, så ser vi över om det
finns möjlighet att köra Sverigecupen söndagen den 2 september i samband med SM/RM.
4. Boende
Logementet kommer att vara ledigt. Vi försöker att främst använda logementet för funktionärer. Vi
pratar med Roland för uppbokning.
5. Marknadsföring och annonsering
Ett förslag är att prata med Birsta om att göra reklam där helgen innan tävling. Är detta möjligt så kan
vi få tag på ett par förare som gärna ställer ut sina bilar. Tommy har bra kontakt med Birsta –
det kanske är möjligt att han kollar närmre på det.
Vi diskuterar att det kanske är lämpligt att tala med tidningar. Detta kanske även är någonting som
Tommy kan ta tag i.
Vi beslutar att trycka upp banderoller.
Matilda ser till att få fram en design som är lämplig.
6. Utställaning/företag
Några företag är intresserad av att ställa ut på plats.
Patches and Pins är ett företag som håller till i birsta och har visat intresse. Matilda håller en dialog
med dom.
Andra förslag på utställare är:
Northbike
Motornord
Assistanskåren (mot att vi får låna fordon) Desiree talar med dom.

7. Sjukvårdare
Håkan tittar på sjukvårdare.

8. Depå
Torbjörn tar hand om depån.
Vi beslutar att depån öppnar på torsdagen kring 10.00.
9. Personal
Desiree kollar om Adrian är tillgänglig att köra traktorn.
Matilda kollar om Lena Lundin har möjlighet att vara funktionärsansvarig.
Vi behöver entrépersonal och personal till försäljning.
Tekniker: Egon, Sven (?) och Lennart (?).
Starter: Fransson, Ludvig och ev. Anna.
Domare: Johan Haraldsson
Tävlingsledare: Patrik Johansson. Biträdande saknas i dagsläget
Depå: Torbjörn Bergström och ev. Samuel Lundqvist.
Speaker: Dennis Steyvon. Vi saknar en speaker, förslag välkomnas.
Sekretariat: Matilda Svensson kan ev. vara i sekretariatet. Det skulle dock behövas en till person.
Förslag välkomnas.
10. Bankett
Lördagen den 1 september kommer att avslutas på Quality Hotel där den officiella banketten för
Swedish Drift Championship kommer att hållas. Alla team, förare och funktionärer är
välkomna. Anmälan ska göras senast fredagen 27 juli. Anmälan görs via denna länk:
https://goo.gl/forms/sD6WGrBi7jCuPtFE3
Banketten kostar 500 kronor per person, där det ingår fördrink, 2 rätters middag, kaffe och
underhållning.
11. Nästa möte

