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 PROTOKOLL RY 8/2022 
Datum: 2022-06-14 
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 
Lars Jonsson (LJ), SBF 
Thomas Lindgren (TL), Tekniska Kommittén 
 
 
Anna Rönnle (AR), Tekniska Kommittén 
Jocke Berg (JB), SRM 
Håkan Andersson (HA) Tekniska Kommittén 
 

   
 

§ 113   Mötets öppnande 
§ 114 Föregående mötesprotokoll 
§ 115 Fastställande av mötets dagordning 
§ 116 Pågående ärenden 
§ 117 Ekonomi 
§ 118 Landslag 
§ 119 SM 
§ 120 Däck 
§ 121 Teknik 
§ 122 Dispenser 
§ 123 Öppet Rallyforum 
§ 124 SGA 
§ 125 Rallyregler 
§ 126 Övriga frågor 
§ 127 Nästa möte 
§ 128 Mötets avslutande 
 

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



 
PROTOKOLL RY 8 

 
/2022– 

 
 

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - UTSKOTTET FÖR RALLY Sidan 2 av 3 

§	114	 Föregående mötesprotokoll	
	 Inget kvar från föregående protokoll 
§ 115	 Fastställande av dagordning	
	 Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.	
§ 116	 Pågående ärenden	

-Ligger under respektive paragraf. 
§ 117	 Ekonomi 

-Tagit del av RR2204. 
§ 118	 Landslag          
 -Inget nytt. 
§ 119	 SM 

• Tagit del av Domar/Teknikerrapport från SSR och FIA`s rapport. 
• Tagit del av inbjudan till Älmhults Grus SM, Fagerstas Nattkröken. 
• Rally Arvika får lovord för sitt arrangemang och sträckor. Inväntar Domar-och 

teknikerrapport. 
• SM-kalendern för 2023 – inget klart. En vintertävling krockar med Finnskogs rallyt i 

Norge 
• LJ uppmanar tävlande/Team att anmäla sig till SM-möte i samband med SM-veckan i 

Linköping 
§ 120	 Däck 
 -Ny godkänd inklassning av Eco-Opony, Eco Gravel 185/65R15. 

-Ny däcklista sommar publiceras. 
-Ett OM skapas till SM-veckan på följande: 
Vinter: Max fälgdiameter 15”, fälgbredd enligt klassningshandling dock minst 6x15. 
Sommar: Fälgdiameter och fälgbredd enligt bilens handling/klassregler.	

§ 121	 Teknik                                            
-Ärende om sänkta sätesfästen gäller samtliga homologerade bilar. Klart att publiceras. 
-Ärende om handbroms i Gr.F bordlades. 
-Ärende om regler i NAT-Spec, förslag har skickats till TK för kommentar, regelverket är för 
nästa version. 
-Ärende om att få byta kartläsarstol av samma typ, godkänns och har besvarats av TL. 
-Diskuterades om kontroll av personlig utrustning under tävling för att stävja fusk. 

§ 122 Dispenser 
-Kullings MS söker dispens för att inte ha debutantklass i samband med Kullingtrofèn 6/8 då 
de har enskilda kurser för debutanter. Godkänns. 
-Dispens till internationell licens i Extreme E-tävlingar för de förare som sökt, godkännes. JR 
svarar. 

§ 123 Öppet Rallyforum 
-Inget nytt.  

§ 124 SGA   
 -Inget nytt. 
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§ 125 Rallyregler 

-Sprintregler ej klart. 
- Tillåta recce i ungdomsklassen. Vi jobbar vidare med frågan. 
-Diskuterades om konstruerad tid i samband med stopp på ss. 
-BC har skickat Tävlingsreglerna för granskning. 
-Diskuterades Trackingsystemet efter incident där tävlingsekipage åkte av efter målskyltarna 
och inte uppmärksammades.                         -
RU påpekar att i reglerna står, att målskyltar inte bör stå före eller i en kurva. 
-Kravspeca förbandskudden. Bordlägges. 

§ 126 Övriga frågor 
-Profilkläder inget nytt. 
-Diskuterades föråkarens roll under en tävling, då det har hänt flera avåkningar av föråkare 
på sistone. Det är arrangören som utser och godkänner föråkare och ger dem uppgifter att 
följa. 
-TT informerar om uppdateringar på vår hemsida.  

§ 127 Nästa möte 
 -Nästa möte 11/7 2022 kl. 20.00. 
§ 128 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 


