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 Protokoll RB 07/2022 

Datum: 2022-07-06 

Plats: Teams/Skypemöte kl.20:00 

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

* 
* 

Kai Koivuranta, Ordförande 
Niklas Wahlström, Sekreterare 

   Christer Olsson, U&R 
Pjerre Gustavsson, Largescale 
Nils Lindbäck, 1/8 OR 
Mattias Skjöldebrand, 1/10 OR 
Ronny Svensson, Eltrack  
Mickael Brandt, 1/10 NT 
Niklas Falk, Sportgrenskoordinator 
 
 

 Frånvarande:  

 
Hans Lyxell, 1:8 Track 

 

    

 

§ 71 Mötets öppnande 
§ 72 Föregående mötesprotokoll 
§ 73 Fastställande av mötets dagordning 
§ 74 Pågående ärenden 
§ 75 Ekonomi 
§ 76 SBF 
§ 77 EFRA 
§ 78 Övriga frågor 
§ 79 Nästa möte 
§ 80 Mötets avslutande 
 

§ 71 Mötets öppnande 

- Kai öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Ett minnesord om David Church 
presenterades. 

§ 72 Föregående mötesprotokoll 

- Godkänt 

§ 73 Fastställande av mötets dagordning 

- Godkänt 

§ 74 Pågående ärenden 
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1. Banbes/licenser 

a. Västervik, Niklas Wahlström genomför denna 6/7-2022 

2. Årsklocka 

a. Påbörjat men ej färdigställt 

3. Tävlingskalender  

a. Uppdaterad och utlagd 

b. Påminner om att alla RM/SM skickar in sina ansökningar till 
förbundet denna vecka(v.27) annars kommer de inte hinnas med 

§ 75 Ekonomi 

1. Månadsrapport  

a. Presenterades och inget som sticker ut. Viktigt att vi kontrollerar så 
att alla förare har betalt för internationella mästerskap. 

§ 76 SBF 

4. Regler/utbildningar 2022 

a. Regler 

i. Bulletin 1 är utlagd 

b. Utbildningar 

i. Inte klart med datum ännu, kommer i närtid 

ii. SGA efterfrågar fler banbesiktningsutbildningar – Kai 
kontaktar/mejlar SGA och drar denna kurs för dem 

c. Övrigt 

5. Nitro Track 

a. Tävlingar 

i. Staffanstorp har tävling i helgen som kommer och flertalet 
utskottsrepresentanter kommer vara där. 

b. Regler 

c. Övrigt 
 

6. El Track 

a. Tävlingar 
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b. Regler 

c. Övrigt 

i. Fråga angående resebidrag för internationella tävling har 
kommit till utskottet – Niklas Falk kollar om detta är möjligt. 

7. 1/8 OR 

a. Tävlingar 

i. NoM – El-inbjudan klar och utskickat till inbjudna länder 

b. Regler 

c. Övrigt 

i. Highlightas att det är skoj att både norra och södra kör DM 

8. 1/10 OR 

a. Tävlingar 

i. Oro för inställt SM på Skarpnäck i slutet på juli, lösning 
mellan utskottet och arrangören diskuteras om det skulle bli 
för få anmälda. 

ii. Flera inställda lokala tävlingar under sommaren vilket oroar. 

b. Regler 

c. Övrigt 

9. Large Scale 

a. Tävlingar 

i. Generellt dåligt startfält med minskat antal förare 

ii. LSOR visar framåtanda med 20-30 förare i RCBash-cupen 

b. Regler 

c. Övrigt 

10. SBF Info 

a. Tävlingar 

i. Säkerhetsplan har tagits fram och kommer fortsättas att 
arbeta med. 

b. Regler 
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c. Övrigt 

i. Vi har tagit ett omgrepp för att synas på SBF och hur saker 
publiceras för info till våra medlemmar. 

ii. Jörgen Ekwall har tyvärr slutat inom SBF vilket belystes. 
Detta är väldigt tråkigt men vi önskar honom lycka till i 
framtida uppdrag. Sören Emervall på förbundet kommer 
sköta SM-veckan och vissa publika uppdrag. 

iii. Sociala medier och åsikter 

1. Inkluderande Bilsport publiceras på hemsida och 
sociala medier där vi syns. NW ser till att detta blir 
gjort. 

iv. Påminner om återstartsbidrag som kan sökas av klubbarna. 

§ 77 EFRA 

1. Tävlingar 

a. Internationella mästerskap pågår för fullt och vi stöttar våra förare 
på plats. 

2. Regler 

a. Förslag på regeländring har skickats in av medlem – NW och CO 
granskar detta och sätter ihop ett förslag som skickas till EFRA. 

b. Diskuterades och detta har nu publicerats i våra kanaler på nätet. 

3. Övrigt 

a. Anmälningar internationella mästerskap - Kenth Berthilsson har sökt 
plats IFMAR WC 1/10 stock 

i. Kai Koivuranta ansöker om en plats till föraren omgående 

§ 78 Övriga frågor 

1. Fråga om hur redovisas insättningen till arrangören per tävlande(30kr) som 
skall betalas till konto eller swish vid varje Sverigcuptävling 

a. Sverigecupens ekonomi ligger på arrangörerna och är inget utskottet 
kan eller får lägga sig i. Vi rekommenderar klubbarna att sköta detta 
med gott samvete. 

b. Vidare diskussion kommer föras inom utskottet för att hjälpa alla 
arrangörer hitta bästa vägen och göra det enkelt. 

2. Medaljer beställs av utskottet till alla klasser som kör RM/SM 
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§ 79 Nästa möte 

 2022-08-02 Kl.20.00 – 21.30 

§ 80 Mötets avslutande 
 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

___________________________________  ___________________________________ 
Niklas Wahlström Kai Koivuranta 


