MINNESANTECKNINGAR
2018-05-20
Plats: Toppstugan, Sundsvall Raceway
Tid: 18.00
Antal närvarande: 29 st

Planeringsmöte inför dragracingtävlingen 29/6 – 1/7 2018
Tävlingsledning
Krister Lundqvist och Claes Erling.
Starter
Roger Fransson och Jonas Lundgren.
Tidtagning – Joackim Söderström
Jocke, Björn och Monica Selin.
Depå – Micke Eriksson
Planering pågår.
Speaker
Uffe Carlsson och Henrik Modig.
Frammatning – Torbjörn Bergström
Planering pågår.
Besiktning
Lennart Persson, Mats Sandholm, Sören Bröst Nilsson, Anders Bruhn. Allt ok!
Säkerhet - Micke ”Sotarn”
Jobbar på att få in fler i gruppen.
Fyrhjulingar klart.
Maggan kollar hur mycket dricksvatten som behövs.
Tre tält för skugga behövs. Bruhn kollade upp och han fick i uppdrag att beställa tre tält.
Ambulans
Klart.
Bärgare
Totte kollar upp.
Banan
Kjell Pettersson har under helgen tillsammans med Putte, Olle, Tommy, Mats E, Magnus och
Hasse jobbat med banan.
Miljö
Det mesta under kontroll. Miljöstationen måste fixas (kravet från miljökontoret).
Behöver veta vad som ska köpas in i saneringsmaterial. Kjell får säga sitt.
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Publikvärdar
Funktionärer finns.
Funktionärsmat
Lasses Matstuga har stängt och vi kollar nu vem vi ska beställa funktionärslådor av i
fortsättningen. Frukost i Toppstugan? Inget klart.
Nitrogrillen - Kovland
Kovland har sagt upp sitt samarbete med oss. Vi jobbar för att kunna klara av detta själv.
Teknik
Dioden kommer inte att komma upp och jobba mer med tekniken. Tommy får svårt att hinna med
detta själv. Hur löser vi det? Sven Bredin kollar med Kurt-Arne Byström.
Underhåll
Sopbil – klart.
Eltaggar finns.
Besiktningstaggar, Jocke kollar med tryckeriet i Söderhamn. Enklare form av taggar tas fram.
Sekretariat
Klart med bemanning torsdag, lördag och söndag.
Fredag behövs det fler folk.
Sven vill få till resultattavlan utanför sekretariatet. Jocke och Sven pratar ihop sig.
Pokaler, storlek på foten behöver Sven veta så han kan beställa skyltar.
Ekonomi och kassa
Personal klart till kassan.
Vi lämnar 50 kr rabatt på inträdet för medlemmar mot uppvisande av medlemskort och ger även
möjlighet att lösa medlemskort i insläppet.
Funktionärskläder - Ulrica
Allt under kontroll. Hon vill ha telefonnummer till alla blockansvariga med mera. Hon vill också
ha möjlighet att sälja medlemskort.
Rum
Logementet blir troligen ledigt innan tävlingen.
Hotellrum?
Övrigt
Pressackreditering – Hasse håller i detta.
Dubbeldragstern – Granholms har visat intresse.
Räddning jobbar för att få Fredrik Birging att vara med Håkan under en tävling.
Att göra tavlan i Toppstugan. Bra om efter varje punkt det står vem man kontaktar vid frågor.
Röjningssågar, service? Bensin?
Klubbjackor finns att beställa.
Vid pennan
………………………………
Gisela Arnell, sekreterare

............................................................
Göran Svensson
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