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 PROTOKOLL RY 6/2022 
Datum: 2022-05-03 
Plats: Teamsmöte.  

     Närvarande: 
(* = beslutande) 

 
 
 
 
 

 
 
                                                  
 
 

frånvarande: 
                                                 
        
 
 
Till Officiella meddelanden:  

* 
* 
* 
* 
* 

 
 

 

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

   
 

§ 81   Mötets öppnande 
§ 82 Föregående mötesprotokoll 
§ 83 Fastställande av mötets dagordning 
§ 84 Pågående ärenden 
§ 85 Ekonomi 
§ 86 Landslag 
§ 87 SM 
§ 88 Däck 
§ 89 Teknik 
§ 90 Dispenser 
§ 91 Öppet Rallyforum 
§ 92 SGA 
§ 93 Rallyregler 
§ 94 Övriga frågor 
§ 95 Nästa möte 
§ 96 Mötets avslutande 
 

§ 81	 Mötets öppnande 	
	 Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 
 



 
PROTOKOLL RY 6 

 
/2022– 

 
 

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - UTSKOTTET FÖR RALLY Sidan 2 av 3 

§	82	 Föregående mötesprotokoll	
	 Inget kvar från föregående protokoll 
§ 83	 Fastställande av dagordning	
	 Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.	
§ 84	 Pågående ärenden	

-Ligger under respektive paragraf. 
§ 85	 Ekonomi 

-Tagit del av Resultatrapport för mars. 
§ 86	 Landslag          
 -2022-års Landslag offentliggörs 6 maj. 
§ 87	 SM 

• Diskuterades varför det är lågt antal anmälda. En oro för Uddevalla och SSR. 
• På förekommen anledning måste det tydliggöras i startlistan vilken Cup/DM/RM/SM 

den tävlande kör i vid ihopslagen tävling. 
• Informerades om det fortsatta arbetet med Stora Enso. 
• Tagit del av inbjudan till SM-veckan i Linköping. Vi har fått förfrågan från Crosskart 

om att en del förare även vill köra Rally-SM Sprint. Det är arrangören som tillåter 
det, enligt G3.7. 

§ 88	 Däck 
 -Finns en oro om tillgång till däck. 
§ 89	 Teknik                                            

-Ärende om sänkta sätesfästen är tänkt gälla samtliga homologerade bilar. TK skickar 
textförslag. 
-Ärende om modifierade framskärmar på en Corolla. TK tar det. 
-Ärende om Mitsubishi Evo X, som går ur internationella handlingarna 31 dec 2022. Om inte 
FIA förlänger handlingen, kommer den att gå i Nationell Special, där alla ”överåriga” Gr.A/N 
hamnar. En syn av regelverket kommer att göras. 
-Ärende om plastrutor i en Gr.Hb bil. Krävs sideprotection för det. TK tar det.	

§ 90 Dispenser 
-Inget nytt. 

§ 91 Öppet Rallyforum 
-Inget nytt.  

§ 92 SGA   
 -Nästa möte är 25/5. 
§ 93 Rallyregler 

-Arbetet fortskrider på regler till ”Sprint”. 
-Diskuterades om det skall tillåtas recce i ungdomsklassen. Idag godkänns ”egna 
anteckningar” men de får inte använda arrangörsnoter. 
-Inkommit förslag om var i bilen förbandskudde och varningstrianglar skall vara placerade. 
Det kan vara svårt, då det finns många olika former av bilmodell. Dekaler, 100mm, skall visa 
var i bilen de finns, enligt regelverket. Diskuterades om att kravspeca innehållet i 
förbandskudden. LJ tar det med ”Säkerhets i skogen”-kommittén. 
-BC jobbar vidare med våra Tävlingsregler. 

§ 94 Övriga frågor 
-LL informerade om Teamsmötet ”Mötet om Miljöarbete”, Fredrik Norén. 
-TT informerar om justeringar på vår hemsida.  
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§ 95 Nästa möte 
 -Nästa möte 24/5 2022 kl. 20.00. 
§ 96 Mötets avslutande 
 -Ordföranden tackade mötets deltagare och förklarar mötet avslutat kl. 22.20. 
.	
	
	
	
	

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Lotta Lundqvist Janne Rydh 


