
SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - UTSKOTTET FÖR RALLY Sida 1 av 3 

	
	
	
	

 PROTOKOLL RY 7/2022 
Datum: 2022-05-24 
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 
 
Anna Rönnle (AR), Tekniska Kommittén 
 

   
 

§ 97   Mötets öppnande 
§ 98 Föregående mötesprotokoll 
§ 99 Fastställande av mötets dagordning 
§ 100 Pågående ärenden 
§ 101 Ekonomi 
§ 102 Landslag 
§ 103 SM 
§ 104 Däck 
§ 105 Teknik 
§ 106 Dispenser 
§ 107 Öppet Rallyforum 
§ 108 SGA 
§ 109 Rallyregler 
§ 110 Övriga frågor 
§ 111 Nästa möte 
§ 112 Mötets avslutande 
 

§ 97	 Mötets öppnande 	
	 Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
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§	98	 Föregående mötesprotokoll	
	 Inget kvar från föregående protokoll 
§ 99	 Fastställande av dagordning	
	 Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.	
§ 100	 Pågående ärenden	

-Ligger under respektive paragraf. 
§ 101	 Ekonomi 

-Inget nytt. 
§ 102	 Landslag          
 -Ellinor Aspeqvist har anställts som assisterande förbundskapten. 
§ 103	 SM 

• Tagit del av inbjudan till Rally Kristianstad och Skilling 5. 
• Tagit del av Domar/Teknikerrapport från Hässleholms GP och Uddevalla City Race. 
• Under SSR likställs vår nationella licens som internationell. 
• Diskussion om poängberäkning för tävlingsklasser med hopslagna bilklasser 

genomfördes. 
• SM-kalendern för 2023 inväntas besked från 2 arrangörer. 

§ 104	 Däck 
 -Under SSR arrangeras ett möte mellan RU och däckleverantörer.  
§ 105	 Teknik                                            

-Ärende om sänkta sätesfästen gäller samtliga homologerade bilar. PK tittar på textförslag. 
-Ärende om handbroms i Gr.F bordlades. 
-Ärende om regler i NAT-Spec bordlades. 
-Ärende om att få byta kartläsarstol av samma typ, tar TK med sig.	

§ 106 Dispenser 
-Inget nytt. 

§ 107 Öppet Rallyforum 
-Inget nytt.  

§ 108 SGA   
 -Diskuterades programpunkter inför Teamsmötet den 25/5. 
§ 109 Rallyregler 

-Arbetet fortskrider på regler till ”Sprint”. Tas upp på SGA-mötet. 
- Tillåta recce i ungdomsklassen? Tas upp på SGA-mötet. 
-Diskuterades om: *ev bestraffning vid fel klädsel under tävling, 
*att ändra storleken på SOS-skylten från A4 till A3-format, 
*kontroll att tävlingsbilen är påställd. Tävlandes ansvar, 
*körriktning under recce står inte i reglerna, upp till arrangören att skriva in i inbjudan/pm. 
*LJ tittar på att kravspeca innehållet i förbandskudden med Säkerhetskommittén.  
-BC jobbar vidare med våra Tävlingsregler. 

§ 110 Övriga frågor 
-Profilkläder bordlades 
-Ärende om svårigheten med betalning av VIP-licens på nätet tas upp på SGA-mötet. 
-TT informerar om uppdateringar på vår hemsida.  

§ 111 Nästa möte 
 -Nästa möte 14/6 2022 kl. 20.00. 
§ 112 Mötets avslutande 
 -Ordföranden tackade mötets deltagare och förklarar mötet avslutat kl. 22.20. 
.	
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Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Lotta Lundqvist Janne Rydh 


