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To-do-lista: 
- Många goda förslag cirkulerar och kommer ständigt upp. Det svåra brukar vara att få nån att utföra jobbet! 
- Men vi kan åtminstone skriva upp dem på en lista. Det brukar kunna ske utvecklinga av ideerena då de väl är 

synliga.  
- Sen får vi fördela jobben mella oss. 
- Här nedan föjer de första punkterna. De kommer också att läggas i ett separat dokument, väl synligt på 

hemsidan. 
- SÅ, vilken uppgift vill just DU ta tag i? 
 
1) Introduktionskurs för nybörjare: 

En kort “kurs” på en timme eller så om hur man beter sig i depån och på banan. Allmänt vett och etikett. 
Hur beter man sig på förarställningen, i tankdepån, i mekdepån etc. Lite om vad som gäller då man har bilen 
på banan, lite kort om vad “spår” är och hur man undviker olycker med andra bilar. 
Kursmaterial kan tas fram och finnas tillgängligt i klubbstugan så att “seniora” medlemmar kan utbilda nya 
som kommer. 
En “spårvalskarta” kunde göras och finnas tillgänglig i depån. 

2) Presentationspärm i klubbstugan: 
Med info om klubben, förhållningsregler mm som kan underlätta för jourmannen att “sälja” klubben och 
hjälpa nya medlemmar. Med t.ex. regler och vett och etikett. Information till besökare/nybörjare, hur man 
möter ev. sponsorintresserade etc. 

3) Depåchefer: 
Vi skulle kunna ha några dedicerade “depåchefer” som kan hjälpa nya tillrätta, och hålla koll i depån att god 
vett och etikett följs. Se till att folk antecknar sig på närvarolistan etc. Sådant som kanske inte alltid 
jourmannen kan göra eftersom han ofta är i kiosken. Kunde vara några seniora förare som ofta finns på 
banan. 

4) Närvarolista: 
Främst avsett för att klubben ska kunna få ungdomsstöd. Men fyller också funktion som statistik, som visar 
på hur mycket aktivitet vi har i klubben. Kunde vara en förskriven lista med alla medlemmar (med ålder) och 
alla kördagar listade, sen är det bara att kryssa i. Listan kan finnas i tidtagningsboden eller i en brevlåda i 
mekdepån eller i kiosken. 
Action: P-H gör en sådan lista 

5) Sponsorpolicy: 
Hur vill vi bemöta sponsorer? Ta fram en lathund som jourman mm lätt kan använda. 

6) Skyltar: 
Banan behöver ha en fin skylt som talar om vad för anläggning det är, öppettider, kontaktinformation. Helt 
enkelt en snygg vit skylt vid grinden med relevanta uppgifter så att folk som kommer förbi vet vad det är. 
Action: Martin visade intresse att göra nåt här. 

7) Funktionärslicenskurs: 
Fler funktionärer behövs, det är inte svårt att få licens. Efter RB-konferensen kan vi se hur vi kan utbilda fler 
medlemmar till funktionärer. 

  

 



 
8) Varmkörningsbord: 

All varmkörning i mek-depån är förbjuden. Men det behövs ett bra ställa att kunna göra det på. En möjlighet 
är att sätta upp en bänk (och fixa eluttag för nitrokillarnas hårtorkar) där idag resultattavlorna står. 
Resultattavlorna kunde kanske sättas mot väggen på gamla transponderboden. 

9) Körtider: 
Action: Styrelsen ser över hur körtider kan fördelas nu när det ev kommer nya biltyper. 
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