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 PROTOKOLL RY 3/2022 
Datum: 2022-03-02 
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 
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§ 33 Mötets öppnande  
 Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 34 Föregående mötesprotokoll 
 Inget kvar från föregående protokoll 
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§ 35 Fastställande av dagordning 
 Föreslagen dagordning för mötet fastställdes. 
§ 36 Pågående ärenden 

-Ligger under respektive paragraf. 

§ 37 Ekonomi 
-Inget nytt. 

§ 38 Landslag          
 -Inget nytt. 
§ 39 SM 

• Tagit del av inbjudan till Hedemoras Sprint SM. 
• Diskuterades om vikten av att, vid Sprint SM, arrangören har en vägslinga där de 

tävlande har möjlighet att värma däck, bromsar och transmission. 
• I Sprint SM tillåts det inte att byta kartläsare/co-driver. 

• RU ska utse Domareordförande och Teknisk chef under SM-veckan i Linköping. 
§ 40 Däck 
 -Inget nytt. 
§ 41 Teknik                                           

-Fastställande av Tekniska regler Gr.Hb. Arbetet pågår, fördröjning pga Rally Sweden. 
-Ärende om sänkta sätesfästen till bl.a Toyota Corolla, arbetet att utveckla/utreda process 
för möjlighet till fler/alla bilmodeller pågår. 
-Fråga om restriktorstorlek för 1,6T i Gr.Hb kan utökas från 29 mm, skickat till TK för 
utredning. 

-Vikter på Grupp F bil med eller utan dragkrok, skickat till TK för utredning.  
-Ärende om slutsålda delar och inga begagnade delar finns att få tag på, frågan ställs till PK. 
-Ärende om att tilläggshomologera nya produkter från annan leverantör, TK tar det på nästa 
möte. 

§ 42 Dispenser 
-RU har godkänt dispens för Michael Jalmby till miljöchef i Swedish Historic Rally. 
-RU ger dispens till Katrineholms MK, om att i samband med TUSS-besiktning arrangera en 
debutanttävling, där de får praktiskt vara med om hur besiktning går till för att sedan gå 
igenom  alla moment med en körslinga innehållande start, TK start/mål och slutmål, allt som 
görs under en tävling och  endast med standardbil. 

§ 43 Öppet Rallyforum 
-Inget nytt.  

§ 44 SGA   
-Inbjudan skickas till nästa SGA-möte den 31/3. 

§ 45 Rallyregler 
-Om rekognosering för ungdomsklasser, beteckningen ”arrangörsnoter” och noter vs 
anteckningar. JR tar fram underlag. 
-Förtydligande av Trackingsystemets röd- respektive gul flagg. Skapa ett OM innan 
Tävlingsreglerna publiceras. RU sammankallar till möte med RC. 
-Ärende om” hjälmfrihet” i standardbil, debutantrally. Hjälm skall inte användas om bilen 
har airbag och är en standardbil. JR skapar ett OM.   
-Diskuterades vidare om ”egna” regler för Sprint-tävlingar”. JR tar fram underlag. 
-Ärende om svårigheter till uppklassningspoäng vid få startande. JR tar fram förslag. Tas upp 
med SGA. 
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§ 46 Övriga frågor 
-Diskuterades om nya domarrapporten som användes för första gången i Bodens SM-tävling, 
arbetet fortsätter med mallen. 
-Slutbetänkandet från SBF`s säkerhetsgrupp har kommit, RU tar del av de frågor som rör oss. 
-TT jobbar vidare med vår hemsida. 
-Förbundsårsmöte den 9-10/4. 
-Bilsportgalan 7/5. 

§ 47 Nästa möte 
 -Nästa möte 23/3 2022 kl. 20.00. 

§ 48 Mötets avslutande 
 -Ordföranden tackade mötets deltagare och förklarar mötet avslutat kl. 22.10. 
. 
 
 
 
 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Lotta Lundqvist Janne Rydh 


