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 PROTOKOLL HU 02/2015 

Datum: 2015-04-30 

Plats: Telefonmöte  

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

*

*
*

Erik Uppsäll, Ordförande 

Nils Bergquist, Sekreterare 
Conny Johansson, Ledamot 

 

   

 

  
 

 

 

   

 

 

§ 14 Mötets öppnande 

§ 15 Föregående mötesprotokoll 

§ 16 Fastställande av mötets dagordning 

§ 17 Pågående ärenden 

§ 18 Tävlande i Historisk motorsport 

§ 19 Däck Historiskt tävlande Racing 

§ 20 Nästa möte 

§ 21 Mötets avslutande 

 

§ 14 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar övriga mötesdeltagare välkommen och förklarar mötet för öppnat. 

§ 15 Föregående mötesprotokoll 
Det upprättade, justerade och publicerade protokoll HU 00/2014 kontrollerades för att se 

att inga bordlagda ärenden eller beslut finns att överföra till detta möte. 

§ 16 Fastställande av mötets dagordning 
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes. 

§ 17 Pågående ärenden 
Det finns för tillfället inga pågående ärenden från tidigare möten. 

§ 18  Tävlande i Historisk motorsport                                                                                        

Utskottet har vid ett antal tillfällen blivit tillfrågade om att lämna dispens angående de 
tävlandes ålder vid tävlande inom Historisk motorsport. Utskottet har diskuterat denna 
fråga vid varje tillfälle och vill meddela beslutet enligt följande. 

 
  Beslut: Tävlande inom Historisk motorsport skall uppfylla följande kriterier 

• Innehav av gällande körkort med minsta behörighet B 
• Uppnått en ålder av lägst 18 år 

 

§ 19  Däck Historiskt tävlande Racing                                                                                       
Avon CR6ZZ i dimensionen 165/70-10 är tillsvidare godkända nationellt inom 
Racing/  Historiskt tävlande på grund av leveransproblem från Dunlop. 
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 Beslut: Tillstånd att använda AVON CR6ZZ 165/70-10, gäller endast under 2015 och 
under förutsättning att motsvarande Dunlop däck inte är tillgängliga.                                                                                                                          

§ 20 Nästa möte 

Ordföranden kallar till nästa möte när behov av ett möte uppstår. 

§ 21 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade mötets deltagare och förklarade mötet för avslutat. 

 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Nils Bergquist Erik Uppsäll 


