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 Protokoll RB 08/2022 

Datum: 2022-08-02 

Plats: Teams/Skypemöte kl.20:00 

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

* 
* 

Kai Koivuranta, Ordförande 
Niklas Wahlström, Sekreterare 

   Christer Olsson, U&R 
Nils Lindbäck, 1/8 OR 
Mattias Skjöldebrand, 1/10 OR 
 

 Frånvarande:  

 
Pjerre Gustavsson, Largescale 
Niklas Falk, Sportgrenskoordinator 
Hans Lyxell, 1:8 Track 
Mickael Brandt, 1/10 NT 
Ronny Svensson, Eltrack 

 

    

 

§ 81 Mötets öppnande 
§ 82 Föregående mötesprotokoll 
§ 83 Fastställande av mötets dagordning 
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§ 88 Övriga frågor 
§ 89 Nästa möte 
§ 90 Mötets avslutande 
 

§ 81 Mötets öppnande 

 Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet 

§ 82 Föregående mötesprotokoll 

 Godkänt av samtliga 

§ 83 Fastställande av mötets dagordning 

 Godkänt 

§ 84 Pågående ärenden 

1. Västerviksbanan är nu besiktigad och godkänt för klubb/distriktstävlingar 
2. Utsatta tävlingsledare/domare 
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a. Möte med utskott och SGA är kallat till 2022-08-09 kl.20.00 för att 
diskutera situationen och framtid. 

§ 85 Ekonomi 

1. Månadsrapport Juni 

§ 86 SBF 

1. Regler och utbildningar 2022 
a. Regler 

i. Inget att anföra 
b. Utbildningar 

i. Utbildning banbesiktning för SGA genomfördes 1/8 av Kai 
c. Övriga regler 

i. Inget att anföra 
2. Nitro Track 

a. Tävlingar 
i. I o m några kvarvarande punkter angående säkerheten på 

MK Eskil Track så har deras SC-Tävling flyttats till Örebro 
b. Regler 

i. Inget att anföra 
c. Övrigt 

i. Inget att anföra 
3. El Track 

a. Tävlingar 
i. Inget att anföra 

b. Regler 
i. Inget att anföra 

c. Övrigt 
i. Inget att anföra 

4. 1/8 OR 
a. Tävlingar 

i. NM arrangör MK Eskil kallat till möte 4/8 för genomgång av 
tävlingsgenomförandet. 

ii. Hässleholmsbanan behövde kompletteras upp efter 
besiktning då den inte höll rätt bredd, nu åtgärdat och 
godkänt. 

b. Regler 
i. Inget att anföra 

c. Övrigt 
i. Dispens för Nils Lindbäck angående att inte vara bilvändare 

på SM/RM och samtliga övriga tävlingar är godkänd. Gäller 
till 2022-09-31. 

5. 1/10 OR 
a. Tävlingar 

i. SM tänkt att köra på Skarpnäck flyttad till Borås i oktober 
pga för lågt deltagande 

ii. Inbjudan från Borås för SM i oktober  
– Godkännes med följande justeringar:  
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-Priser till förare skall vara enligt 2022 års reglemente.  
-Förare med U-intyg skall köras som supportklass. 

iii. Dispens SM Borås 1. Christer Olsson (Skara) som domare på 
distans istället för närvarande. Christer är väl förtrogen både 
med vår anläggning och kritiska delar av 
tävlingsorganisationen med TL och RC.  
– Godkännes med följande tillägg: Vid fler än 60st startande i 
en klass skall domaren vara på plats dagen klassen körs 

iv. Dispens SM Borås 2. Anders Deros dubblerar som TL och 
säkerhetsansvarig, han är en av de som kan anläggningen och 
säkerhetstänket allra bäst, och återigen så är det ett väldigt 
avgränsat arrangemang inomhus, vår bedömning är att detta 
är en fullgod lösning.  
- Godkännes 

b. Regler 
i. Inget att anföra 

c. Övrigt 
i. Inget att anföra 

6. Large Scale 
a. Tävlingar 

i. Inget att anföra 
b. Regler 

i. Inget att anföra 
c. Övrigt 

i. Inget att anföra 
7. SBF Info 

a. Fråga angående resebidrag för internationella tävling har kommit till 
utskottet – Niklas Falk kollar om detta är möjligt men har inte 
återkopplat något om detta. 

b. Säkerhetsplan arbetas med. 

§ 87 EFRA 

1. Tävlingar 
a. Bra deltagande från Sverige och några riktigt bra resultat har 

noterats. 
b. MB har lyckats få till samtliga platser som sökts av förare till olika 

tävlingar, bra dialog med EFRA av grenkontakten. 
c. 40+ EM har antalet platser minskats till 19 pga icke anmälda förare. 

i. Ytterligare en förare har avanmält sig i dagarna. 
2. Regler 

a. Förslag på ändring från Marcus von Elling är inskickat till EFRA för 
upptagande på AGM av NW och CO. 

3. Övrigt 
a. AGM 2022 är Bryssel, Kai och Niklas kommer närvara på det. 

§ 88 Övriga frågor 

1. RB Konferensen 2022 
a. Endast SGA till Stockholm 25-27nov 2022, förslag på upplägg: 
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i. Fredag SGA-möte och utbildningar 
ii. Lördag SGA och utskott - Regler 

iii. Söndag - Tävlingskalender med klubbarna via teams 
iv. Olika förslag på hur motioner från medlemmar skall hanteras 

finns, fortsättande diskussioner behövs. Men ingen 
tvingande närvaro för medlemmar på plats i Stockholm skall 
behövas. 

§ 89 Nästa möte 

 EFRA förberedelse 2022-08-29 Kl.20.00 

 Ordinarie möte 2022-09-06 Kl.20.00 – 21.30 

§ 90 Mötets avslutande 

 Ordförande tackar för konstruktiv dialog och avslutar mötet 
 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

___________________________________  ___________________________________ 
Niklas Wahlström Kai Koivuranta 


