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 PROTOKOLL RA 06/2022 

Datum: 2022-06-07 

Plats: Digitalt möte 

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

* 
* 
* 
 

Claes G Elofsson, Ordförande 
Lisa Källberg, Ledamot 
Olle Odsell, Ledamot 
Bengt-Åce Gustavsson, Adjungerad 
Helene Filander, Adjungerad 
 
Förhinder: 
Fredrik Lestrup, Adjungerad 
Anna Axehult, Adjungerad ungdom 

 

§ 076 Mötets öppnande 
§ 077 Föregående mötesprotokoll 
§ 078 Fastställande av mötets dagordning 
§ 079 Ekonomi 
§ 080 Time Attack 
§ 081 Landslag RA 
§ 082 Höjd körersättning 
§ 083 Driving standard 
§ 084 Dekalförslag 
§ 085 Sjukvårdsreglemente – kommande uppdatering 
§ 086 Höstens utbildningar och forum 
§ 087 B-Zero 
§ 088 Dispens/Särskild prövning 
§ 089 Nästa möte 
§ 090 Mötets avslutande 
 

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

§ 077 Föregående mötesprotokoll 
Det upprättade protokollet RA 05/2022 har tidigare via mailbeslut kontrollerats, justerats 
och lagts till handlingarna.   

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

 
§ 079 Ekonomi 

Allt rörande ekonomi avseende CL-kursen i mars månad är nu fakturerat till berörda.   
 

§ 080 Time Attack  
HF berättar om TA. Tävlingen på Drive Center Fällfors gick av stapeln föregående helg. 
Summariskt en mycket positiv upplevelse av banan och personal.  
 

 



– PROTOKOLL RA 06/2022 – 

 

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - UTSKOTTET FÖR RACING Sidan 2 av 4 

§ 081 Landslag RA 
BÅG träffade Pier på Ljungbyhed och växlade några ord om läget. BÅG delger utskottet.  

 
§ 082 Framtida formelbil 
 CGE info: Diskussioner pågår i NEZ Racing Commission gällande formelbilsracingens framtid i 

NEZ i allmänhet och Norden i synnerhet.  

 
§ 083 Aquila 
 Samtal med Michael Karpers, John Varland och Dan Suenson gällande utveckling av Aquila 

och dess akademi har pågått under en tid. CGE hade ett möte med dessa under Elmia-
mässan den 15/4. Under Västkustloppet i juli sker nästa möte.  

 
§ 084 Dekalförslag  
 Det har inkommit förslag på utformning av vindrutestreamer med Svensk Bilsport-loggan 

från STCC inför nästkommande säsong. CGE diskuterar med STCC.    
 

§ 085 Sjukvårdsreglemente – kommande uppdatering  
 CGE har haft samtal med Johan Wernvik och Mikael Karlsson gällande kommande 

uppdatering av sjukvårdsreglementet. Båda har samsyn om utförandet. CGE upprätthåller 
kontakten. 

 
§ 086 Höstens utbildningar och forum 
 Gemensamt behöver utskottet se över hur utformning av utbildningar, SGA-möte och 

Racingforum ska se ut under hösten, då arbetet med nya utbildningsplattformen har 
pausats.   

 

§ 087 B-Zero 
 Arbetet med långloppsserien/klassen B-Zero i Sverige har pausats tills vidare.  
 BÅG informerade att i norska serien var 13 anmälda bilar till deltävling på Rudskogen.   

 
§ 088 Dispens/Särskild prövning 

Christian Thomassen Skaar ansöker, via ägare Tobias Johansson, Brovallen Design, om 
dispens avseende ålderskrav (5 år) för säkerhetstank Safety Fuel Bladder Continental.  
På grund av utomstående och ej påverkbara orsaker har ej besiktning/kontroll av 
säkerhetstanken kunnat göras hos tillverkaren Continental (Tyskland). Säkerhetstanken har 
besiktigats/kontrollerats av reg.besiktare Ingvar Lundh, som vidimerar att denna ej är 
behäftad med några defekter/felaktigheter.  
Med stöd av insänd och inhämtad dokumentation beviljar Racingutskottet dispens avseende 
brukandetiden för säkerhetstanken, monterad i ovan nämnda tävlingsbil, som förlängs till 
som längst 2022-06-30. CGE handlägger. 
 
Johan Leander (klass Radical) ansöker om teknisk dispens enligt nedan för deltagande vid 
deltävlingen 3-4 juni på Ljungbyheds Motorbana. 
På grund av utomstående och ej påverkbara orsaker har Johan Leander inte haft möjlighet 
att besiktiga brandsläckaren.  
Med stöd av insänd och inhämtad dokumentation beviljar Racingutskottet dispens. CGE 
handlägger.  
 
Noah Degnbol (klass Radical) ansöker om teknisk dispens enligt nedan för deltagande vid 
deltävlingen 3-4 juni på Ljungbyheds Motorbana. 
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På grund av utomstående och ej påverkbara orsaker har Johan Leander inte haft möjlighet 
att besiktiga brandsläckaren.  
Med stöd av insänd och inhämtad dokumentation beviljar Racingutskottet dispens. CGE 
handlägger.  
 
Keeper Motorsport (klass GT4 Scandinavia) med förare Niklas Johansson/Maths Ek 
Tidstrand, ansöker om teknisk dispens avseende brukandetid för släcksystem Lifeline Zero 
3620 vid deltagande i deltävlingen 17-18 juni DriveCenter, Fällfors. 
Med stöd av insänd och inhämtad dokumentation beviljar Racingutskottet dispens, som 
längst till 2022-07-01. CGE handlägger.  
 
Med åberopande av säkerhetsregler för förarstolens position ansöker PWR Racing (PWR) om 

dispens avseende placering av Robert Dahlgrens förarstol (enligt 2022 TCR Technical 

Regulations) i tävlingsbil Cupra Leon Competicion TCR (chassinr angivet i originalhandling). 

Orsak till ansökan är att den position som krävs för uppfyllande av TCR Technical Regulations 

2022 ger en position som ur säkerhetssynpunkt, inte är gynnsam för förare, specifikt 

ländrygg och ben. För att minimera denna risk ändras förarstolens position något bakom 

föreskriven punkt.  Med stöd av förevisad samt inhämtad dokumentation beviljas Robert 

Dahlgren personlig dispens att förändra placering av förarstolen. Dispensen, tidsbegränsad 

till 2022-10-31, är helt kopplad till ovan nämnda tävlingsbil. CGE handlägger.  

Med åberopande av säkerhetsregler för förarstolens position ansöker PWR Racing (PWR) om 

dispens avseende placering av Axel Bengtssons förarstol (enligt 2022 TCR Technical 

Regulations) i tävlingsbil Cupra Leon Competicion TCR (chassinr angivet i originalhandling). 

Orsak till ansökan är att den position som krävs för uppfyllande av TCR Technical Regulations 

2022 ger en position som ur säkerhetssynpunkt, inte är gynnsam för förare, specifikt 

ländrygg och ben. För att minimera denna risk ändras förarstolens position något bakom 

föreskriven punkt.  Med stöd av förevisad samt inhämtad dokumentation beviljas Axel 

Bengtsson personlig dispens att förändra placering av förarstolen. Dispensen, tidsbegränsad 

till 2022-10-31, är helt kopplad till ovan nämnda tävlingsbil. CGE handlägger.  

Joel Bergström ansöker om dispens för praktisk del i förarlicensutbildning Racing. Med stöd 

av förevisad och inhämtad dokumentation beviljas dispens för praktisk del i 

förarlicensutbildning. Den teoretiska utbildningen är obligatorisk. CGE handlägger. 

Skellefteå MS ansöker om generell dispens från gällande ljudregel (enligt RA 18.1.1 resp. TR 
4/Racing) vid Midnattssolsloppet 16-18 juni 2022. RA-utskottet beviljar partiell dispens 
(PCCS) under förutsättning att myndigheters miljöregler/tillstånd uppfylls. CGE handlägger. 

 

§ 089 Nästa möte 
 Digitalt möte via Teams 14 juli. 

§ 090 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade mötets deltagare och förklarade mötet för avslutat. 
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Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Lisa Källberg Claes G Elofsson 


