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 PROTOKOLL RY 12/2022 
Datum: 2022-09-21 
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 
Thomas Borssèn (TB), SRM 
Lars Jonsson (LJ), SBF 
Anna Rönnle (AR), Tekniska Kommittén 
Håkan Andersson (HA) Tekniska Kommittén 
Sara Mejving, SRM 
Jocke Berg, SRM 
 
 
 

   

 

§ 177   Mötets öppnande 
§ 178 Föregående mötesprotokoll 
§ 179 Fastställande av mötets dagordning 
§ 180 Pågående ärenden 
§ 181 Ekonomi 
§ 182 Landslag 
§ 183 SM 
§ 184 Däck 
§ 185 Teknik 
§ 186 Dispenser 
§ 187 Öppet Rallyforum 
§ 188 SGA 
§ 189 Rallyregler 
§ 190 Övriga frågor 
§ 191 Nästa möte 
§ 192 Mötets avslutande 
 

§ 177 Mötets öppnande  
 Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
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§ 178 Föregående mötesprotokoll 
 Inget kvar från föregående protokoll 

§ 179 Fastställande av dagordning 
 Föreslagen dagordning för mötet fastställdes. 
§ 180 Pågående ärenden 

-Ligger under respektive paragraf. 

§ 181 Ekonomi 
-Tagit del av RR för augusti. 

§ 182 Landslag          
 -LJ informerar om att Jari Liiten representerar Sverige i FIA Motorsport Games. 
§ 183 SM 

• Tagit del av Domar/Teknikerrapport från Västrallyt SM, SMK Trollhättan 
• Arbetet med SM reglerna pågår. 
• SRM informerar om att Östersund har tackat nej till SM-tävling i vinter. Arbetet med 

ersättningstävling intensifieras. 
SRM och RU skickar en gemensam skrivelse till SBF om att SM-veckan och Limas SM 
tävling ska kunna genomföras. 

• SM-kalender för Asfalt-respektive Grus för 2023 är klar. ”Stora SM” jobbas intensivt 
med och förväntas bli klar inom kort. 

§ 184 Däck 
-DL informerar om att däcksmärket Cooper haft tillverkningsproblem med streckkoder  
där det kan vara olika på varsin sida om däcket. Inga problem i distriktstävlingar, men 
mästerskapstävlingar med däckbegränsning kan det bli problem. Bara en deltävling kvar i år. 

DL tar kontakt med Västerås MS om en bulletin om ev tilläggsmärkning av det fabrikatet. 
§ 185 Teknik                                            

-Ärende från Kent Karlsson, Motordesign, godkändes ej. 
-Ärende om ansökan från 1300RC vill bli sanktionerad i SBF. Frågan utreds som eventuell 
tävlingsklass av TK och RU. 
-Ärende om dispens för förlängt IG till Volvo Gr.H godkänns till 31/12-2022. 
-Diskuterades om att tävlingsbilar skall utrustas med ”rätt” brandsläckare till den typ av 
bränsle bilen körs på. AR/HA tar fram underlag. 

§ 186 Dispenser 
-Dispens för att återfå förarlicens, godkändes för C-licens. 

§ 187 Öppet Rallyforum 
-Planerat till 3/12. LJ får i uppdrag att leta lämplig lokal i Östergötland.  

§ 188 SGA   
 -Program till 28/9 pågår. 

§ 189 Rallyregler 
-Sprintregler, arbetet fortgår. 
-BC, konstruerad tid vid olycka. BC tar fram förslag. Bordlades. 
-JR skapar ett OM om vikten av att OK/SOS-skylt skall visas vid avåkning. 
-Diskuterades om eventuell kravspecifikation i Trackingsystemen.  
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§ 190 Övriga frågor 
-Enkätsvar om recce för Ungdomstävlande diskuterades. Många bra svar som RU tar till sig 
och kommer att ha som en punkt på nästa SGA-möte. 
-RU deltar på Miljöforum den 22-23/10. 
-Bilsportkonferensen 26-27/11. 
-JR rapporterar från Danska Sydhavsrallyt där FIA stoppade tävlingen av säkerhetsskäl.  
-TT informerar om uppdateringar på vår hemsida. Inväntar ny hemsida. 

§ 191 Nästa möte 
 -Nästa möte 12/10 2022 kl. 20.00. 

§ 192 Mötets avslutande 
 -Ordföranden tackade mötets deltagare och förklarar mötet avslutat kl. 22.40. 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Lotta Lundqvist Janne Rydh 


