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 PROTOKOLL RY 4/2022 
Datum: 2022-03-23 
Plats: Teamsmöte.  
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Till Officiella meddelanden:  
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* 
* 
* 
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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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§ 49 Mötets öppnande  
 Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 50 Föregående mötesprotokoll 
 Inget kvar från föregående protokoll 
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§ 51 Fastställande av dagordning 
 Föreslagen dagordning för mötet fastställdes. 
§ 52 Pågående ärenden 

-Ligger under respektive paragraf. 

§ 53 Ekonomi 
-Tagit del av Resultatet för 2021 och för januari-februari 2022. 

§ 54 Landslag          
 -Inget nytt. 
§ 55 SM 

• Asfalts SM i Hedemora är inställt. 
• Diskuterades bilklasser i SSR, då, förutom SM, ingår även NM och ERT. JR kontaktar 

RC. 
• RU har tagit del av inbjudan till Asfalts SM i Uddevalla. 

§ 56 Däck 
 -RU har tagit del av information om problem med leveranser av däck i allmänhet, men även 
 rallydäck, som kan begränsa tillgången på däck under säsongen beroende på relationen EU - 
 Ryssland samt även problem med containerhantering. 
 -Nya mönster har lagts till däcklista sommar och de mönster som importören ville ha 
 borttagna från däcklistan enligt protokoll 14-2021 har tagits bort från däcklista sommar 
 2022. DL publicerar ny däcklista sommar 2022. 
 Nya däck: Maxsport RB6 och Extrem VRC. 

§ 57 Teknik                                           
- Tekniska regler Gr.Hb är klara. BC skickar för publicering. 
-Ärende om sänkta sätesfästen till bl.a Toyota Corolla tillåts, TK arbetar fram en text för 
publicering.  
-Svar på restriktorstorlek för 1,6T i Gr.Hb, tillåts att utökas från 29 mm till 31 mm. 
-Tillägg/avdrag avseende vikter på Grupp F-bil med eller utan dragkrok, upphör i samband 

med helfordonsgodkännande. 
-Ärende om slutsålda ecu till, i detta fall Ford Fiesta 1,6, beslöts att ecu är fritt men att 
original kablage/handske skall bibehållas för att kunna fortsätta tävla med bilen nationellt. 
-Fråga om våra tekniska regler kan skapas i engelsk version, är svaret nej. Svenska versionen 
gäller. 

§ 58 Dispenser 
-Dispens till Fredrik Johansson, Älmhult MK med B-licens, som ska vara Banchef i SSR. RU 
godkänner ansökan. 
-Dispens till Skillingaryd, som söker för 2 tävlingar på samma dag. Grus SM och ”E-cupen”.  
Godkännes då SM går på förmiddagen och E-cupen på eftermiddagen. 
-Dispens sökes för annan sorts sko av handikappad förare. RU skickar frågan till 
Förbundsläkare och vill att den sökande skickar bild på skon som han tänker använda innan 
beslut. 

§ 59 Öppet Rallyforum 
-Inget nytt.  

§ 60 SGA   
-Diskuterades programpunkter inför SGA-mötet. 
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§ 61 Rallyregler 
-Diskuterades om eventuell mall på Trackingsystem, där information delas ut vid 
utlämnande av systemet vid tävling, där tävlande får signera att de har läst och förstått. 
-Diskuterades reglerna runt debutantrally.  
-Diskuterades vidare om ”egna” regler för Sprint-tävlingar”. Ej klart. 

§ 62 Övriga frågor 
-RU har haft möte med våra notskrivare och notutbildare för att stämma av behov, 
information och utbildningsmaterial. 
-RU kommer att representera på Elmia-mässan. 
-Diskuterades om vår hemsida, arbetet pågår att uppdatera och justera materialet. 

§ 63 Nästa möte 
 -Nästa möte 12/4 2022 kl. 20.00. 

§ 64 Mötets avslutande 
 -Ordföranden tackade mötets deltagare och förklarar mötet avslutat kl. 22.00. 
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Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Lotta Lundqvist Janne Rydh 


