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PROTOKOLL RC 1/2022 

Datum: 2022-01-18 

Plats: Teamsmöte 

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

* 
* 

 
 

Christer Ekevad (CE) - Ordförande 
Magnus Krokström (MK) – Ledamot  
Christer Jönsson (CJ) – Sportgrenskoordinator  
Thomas Persson (TP) – Adj. Ledamot 

   

   

   

 

§ 1 Mötets öppnande 
§ 2 Föregående mötesprotokoll. 
§ 3 Fastställande av mötets dagordning. 
§ 4 Pågående ärenden 
§ 5 Ekonomi  
§ 6 Inkomna skrivelser/frågor  
§ 7 Rc-utskottet 2022 
§ 8 Domare Backe 
§ 9 SM RC 2022 
§ 10 SGA-möte våren -22 
§ 11 Övriga frågor 
§ 12 Nästa möte 
§ 13 Mötets avslutande 
 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Föregående mötesprotokoll 
Det upprättade, justerade och publicerade protokollet RC 08/2021 kontrollerades för att se 
att inga bordlagda ärenden eller beslut fanns att överföra till detta möte. 

§ 3 Fastställande av mötets dagordning 
Den i förväg utsända dagordningen för mötet fastställdes. 

§ 4 Pågående ärenden 
Tävlingsregler Rc och Backe 2022, SM-regler Rc 2022, SM-regler Backe 2022 och 
tekniska regler Rallycross historisk är under arbete och kommer att slutföras under 
vecka 3. (För att skickas på granskning till regelgruppen.) 

§ 5 Ekonomi 
Ingen rapport har kommit. 

§ 6 Inkomna skrivelser 
a) Önskan om förarkurs i väst. MK jobbar med frågan. 
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§ 7 Rc-utskottet 2022 
Christer Jönsson och Magnus Krokström lämnar utskottet för centrala uppdrag som 
sportgrenskoordinatorer. Valberedningen jobbar med att hitta ersättare. CE har haft 
möte med valberedningen och ett antal förslag finns. Dessa skulle kontaktas av 
valberedningen. Thomas Persson föreslås bli ordinarie ledamot i utskottet. 

  
§ 8 Domare Backe 

SM-reglementet föreskriver 3 domare. RCU anser att det kan förenklas till krav på 1 
domare. CE för frågan vidare.  

  
§9 SM RC 2022 
 Möte med arrangörer planeras för att göra klart med ett avtal. Detta kommer att ske 

då vår budget är fastställt. Vi kommer att bjuda in XC Crosscar under SM tävlingarna 
och då köras som en cup. Supercar Lites och Supernationell (Open2WD) kommer att 
deltaga i mästerskapet om det blir tillräckligt antal tävlande. Detta planeras i 
samband med arrangörerna. Inga tävlingar 2022 går tillsammans med RallyX. 
 

§ 10 SGA-möte våren -22 
Inget datum bestämdes då RCUs sammansättning är oklar. Kanske kan det bli  
roadshow för alla intresserade?  

 
§ 11 Övriga frågor 

a) Planering inför SM-veckan i mars i Piteå är påbörjad. Race of Champions körs på 
Piteå Havsbad i början februari, med Piteå Motorsällskap som arrangör.  

 b) Utskottet har fått i uppdrag att se över övergången till fossilfritt bränsle i Rc. 
 c) Utskottet har även fått i uppdrag att se över hur många RM-tecken som ska finnas 

framöver. 
  

§ 12 Nästa möte 
Ordföranden kallar till möte när behov finns. 

§ 13 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade mötets deltagare och förklarade mötet för avslutat. 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Magnus Krokström Christer Ekevad 
 


