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 PROTOKOLL RY 2/2022 
Datum: 2022-02-08 
Plats: Teamsmöte.  

     Närvarande: 
(* = beslutande) 

 
 
 
 
 

 
 
                                                  
 
 

frånvarande: 
                                                      
 
 
Till Officiella meddelanden:  

* 
* 
* 
* 
* 

 
 

 

Janne Rydh (JR), Ordförande 
David Lindström (DL), ledamot 
Lotta Lundqvist (LL), Ledamot 
Benny Cronert (BC), Ledamot 
Theres Thörnevall (TT), Ledamot 
Patrik Persson (PP), SRM 
Jocke Berg (JB), SRM 
Håkan Andersson (HA), Tekniska Kommittén 
Lars Jonsson (LJ), SBF 
Anna Rönnle (AR), Tekniska Kommittén 
 
 
 
 

   

 

§ 17   Mötets öppnande 
§ 18 Föregående mötesprotokoll 
§ 19 Fastställande av mötets dagordning 
§ 20 Pågående ärenden 
§ 21 Ekonomi 
§ 22 Landslag 
§ 23 SM 
§ 24 Däck 
§ 25 Teknik 
§ 26 Dispenser 
§ 27 Öppet Rallyforum 
§ 28 SGA 
§ 29 Rallyregler 
§ 30 Övriga frågor 
§ 31 Nästa möte 
§ 32 Mötets avslutande 
 

§ 17 Mötets öppnande  
 Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 18 Föregående mötesprotokoll 
 Inget kvar från föregående protokoll 
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§ 19 Fastställande av dagordning 
 Föreslagen dagordning för mötet fastställdes. 
§ 20 Pågående ärenden 

-Ligger under respektive paragraf. 

§ 21 Ekonomi 
-Budgets storlek är klar. 

§ 22 Landslag 
-Medlemmarna i Landslaget är klart. 

§ 23 SM 

• Alla sportgrenar har fått uppgiften från Förbundsstyrelsen att se över antalet SM-
medaljer. 

• RU har tagit del av inbjudan till Asfalts SM i Hässleholms MK. 
• SM Sprint-reglerna är publicerade 
• Nordiskt Mästerskap, där SSR ingår, har regler och hemsida klart. Henrik Frank och 

Andy Mills FIA-observatörer. 
§ 24 Däck 
 -Ny aktör för Black Rocket har hört av sig att man har bytt beteckning på vinterdäcken till 
 BR81. Då det inte finns någon dokumentation på tidigare inklassning har vi begärt och fått in 
 en ny ansökan.  

 DL uppdaterar däcklista vinter och publicerar på hemsidan. 
§ 25 Teknik                                           

-Fastställande av Tekniska regler Gr.Hb. Bordlagt till nästa möte. 
-Ärende om sänkta sätesfästen till Toyota Corolla skall tydliggöras, de får inte tas bort. TK tar 
en vända till innan beslut kommer. 
-Ärende om justerbara stötdämpare i Gr.F . DL svarar frågeställaren att inga ändringar 
kommer att ske. 
-Diskuterades om förnybara bränslen. Vi fick rapport från Monte Carlo hur bränslet 
påverkade motorerna. 
-På förekommen anledning diskuterades restriktorstorlek i NAT4WD. 
-Vi har uppmärksammats på att de Tekniska reglerna för Gr.F är förvirrande på vår hemsida. 
BC tar det med Disa. 
-Nybygge av Skoda Fabia i NAT4WD godkännes. 
-Fråga om restriktorstorlek för 1,6T i Gr.Hb kan utökas från 29 mm. Bordlades. 

§ 26 Dispenser 
-Peter Hedström söker dispens för uppklassning av licens, godkännes. JR meddelar. 

§ 27 Öppet Rallyforum 
-Inget nytt.  

§ 28 SGA   
-Inget nytt. 

§ 29 Rallyregler 
-Våra Tävlingsregler ligger i pipeline, där diskuterar vi att vissa ”covidregler” skall 
permanentas. 
-På förekommen anledning om bl.a rekognosering för ungdomsklasser, beteckningen 
”arrangörsnoter” och noter vs anteckningar. Frågan bordlades till nästa möte. 
-JR skapar ett OM, om förtydligande av Trackingsystemets röd- respektive gul flagg. 
-Ärende om” hjälmfrihet” i debutantrally, bordlades till nästa möte.  
-Diskuterades vidare om ”egna” regler för Sprint-tävlingar”. JR tar fram underlag. 
-Ärende om svårigheter till uppklassningspoäng vid få startande. Bordlades till nästa möte. 
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§ 30 Övriga frågor 
-Diskuterades om nya domarrapporten som användes för första gången i Bodens SM-tävling. 
JR och BC tittar på det till nästa möte. 
-JR ansvarar för att utbildningsmaterial kommer till Disa Glaser för en första version till 
utbildningsplattformen. 
-Vi planerar ett Teamsmöte med våra notutbildare den 13/3. 

§ 31 Nästa möte 
 -Nästa möte 2/3 2022 kl. 20.00. 

§ 32 Mötets avslutande 
 -Ordföranden tackade mötets deltagare och förklarar mötet avslutat kl. 22.25. 
. 
 
 
 
 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Lotta Lundqvist Janne Rydh 


