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 PROTOKOLL RY 9/2022 
Datum: 2022-07-11 
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 
Thomas Lindgren (TL), Tekniska Kommittén 
Håkan Andersson (HA) Tekniska Kommittén 
 
 
Anna Rönnle (AR), Tekniska Kommittén 
 

   
 

§ 129   Mötets öppnande 
§ 130 Föregående mötesprotokoll 
§ 131 Fastställande av mötets dagordning 
§ 132 Pågående ärenden 
§ 133 Ekonomi 
§ 134 Landslag 
§ 135 SM 
§ 136 Däck 
§ 137 Teknik 
§ 138 Dispenser 
§ 139 Öppet Rallyforum 
§ 140 SGA 
§ 141 Rallyregler 
§ 142 Övriga frågor 
§ 143 Nästa möte 
§ 144 Mötets avslutande 
 

§ 129	 Mötets öppnande 	
	 Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
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§	130	 Föregående mötesprotokoll	
	 Inget kvar från föregående protokoll 
§ 131	 Fastställande av dagordning	
	 Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.	
§ 132	 Pågående ärenden	

-Ligger under respektive paragraf. 
§ 133	 Ekonomi 

-Inget nytt. 
§ 134	 Landslag          
 -Inget nytt. 
§ 135	 SM 

• Tagit del av Domar/Teknikerrapport från Arvika. 
• Tagit del av inbjudan till Grus SM Karlskrona 27/8 och YRC-sprinten Vallentuna 10/9. 
• Tagit del av domar/tekniker rapport från Rally Arvika. 
• SM-kalendern för 2023 t.o.m juni publiceras. De klara är: 

11/2-2023 LBC-ruschen 
24-25/2-2023 Winter Rally 
18-20/5-2023 Sydsvenska Rallyt 
16-17/6-2023 Skilling 500 

• SM-mötet i Linköping var givande trots lågt deltagarantal. LJ jobbar vidare med 
underlaget. 

• Höga tv-siffror på rally från SM-veckan, högst antal tv-tittare på rally i SVT1. 
§ 136	 Däck 
 -Inget nytt.	
§ 137	 Teknik                                            

-Ärende om handbroms Gr.E/F, samma regel gäller, original gäller, elbroms får bytas ut. Vid 
hydraulisk handbroms får fördelningsventil monteras enligt regelverket RY-T9 12.0 (Gr.E) RY-
T7D 12.0 (Gr.F) 
-Ärende om förlängning av ”igångsättningstillstånd” godkändes med 3 månader (30/9). 
-TK har beslutat att ta in fler bilar längre ned i resultatlistan, för efterkontroll. 

§ 138 Dispenser 
-Dispensansökan från SMK Örebro, godkännes. 
-Dispens för enklare arrangörsnoter, godkännes. 
-Dispens för återupptagen b-licensansökan, godkännes. 
-Dispens för återupptagen a-licensansökan, godkännes. 

§ 139 Öppet Rallyforum 
-Inget nytt.  

§ 140 SGA   
 -Nästa SGA-möte är den 28/9. 
§ 141 Rallyregler 

-Sprintregler bordlades. 
-Tillåta recce i ungdomsklassen. Utskick förbereds. 
-Diskuterades om konstruerad tid i samband med stopp på ss. BC undersöker. 
-VIP-licens, viktigt att tävlingsledaren kryssar i för VIP-licens i LoTS. 
-Diskuterades Trackingsystemet efter incident där tävlingsekipage åkte av efter målskyltarna 
och inte uppmärksammades. Ändra GPS-punkten närmare målbilen kan vara en lösning.                   
-Kravspeca förbandskudden. Bordlagd. 
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§ 142 Övriga frågor 
-Diskuterades vikten av att arrangörer har bra kontakt, i sitt distrikt, med tjänsteman i 
Trafikverket. Det har kommit till vår kännedom om bl.a kostnaden för trafiksskyltning. 
-JR har ej haft kontakt med Barth angående arrangörsnoter. 
-Tävlingssamarbete med Finland diskuterades. Finland har inte Parc Ferme, en svensk klubb 
vill testa att inte ha Parc Ferme i sin tävling.  
-RU har fått förfrågan från gamla Gr.Hb-gruppen om att ha ett möte. 
-TT informerar om uppdateringar på vår hemsida.  

§ 143 Nästa möte 
 -Nästa möte 9/8 2022 kl. 20.00. 
§ 144 Mötets avslutande 
 -Ordföranden tackade mötets deltagare och förklarar mötet avslutat kl. 21.50. 
.	
	
	
	
	

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Lotta Lundqvist Janne Rydh 


