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PROTOKOLL RC 2/2022 

Datum: 2022-03-23 

Plats: Teamsmöte 

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

* 
* 
* 

 

Christer Ekevad (CE) - Ordförande 
Thomas Persson (TP) – Ledamot  
Morgan Östlund (MÖ) – Ledamot 
Christer Jönsson (CJ) – Sportgrenskoordinator  
 

   

   

   

 

§ 14 Mötets öppnande 
§ 15 Föregående mötesprotokoll. 
§ 16 Fastställande av mötets dagordning. 
§ 17 Pågående ärenden 
§ 18 Ekonomi  
§ 19 Inkomna skrivelser/frågor  
§ 20 Rc-utskottet 2022 
§ 21 Domare Rc 
§ 22 SM Rc/ Ba 2022 
§ 23 Elmiamässan 
§ 24 Övriga frågor 
§ 25 Nästa möte 
§ 26 Mötets avslutande 
 

§ 14 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 
Mötet välkomnade Morgan Östlund som ny ledamot i utskottet.  

§ 15 Föregående mötesprotokoll 
Det upprättade, justerade och publicerade protokollet RC 01/2022 kontrollerades för att se 
att inga bordlagda ärenden eller beslut fanns att överföra till detta möte. 

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

§ 17 Pågående ärenden 
SM veckan Rallycross/crosskart/rally i Piteå har flyttats till isbanan i Morjärv pga. det 
milda vädret. Crosscar bjuds in i SM tävlingarna Rc som en cup. Frågor inkommit om 
byggande av hybriddrift i nationella klassen Rc. Efter konsultation av tekniska 
kommittén så avvaktar vi med ”egenbyggda” lösningar med eldrift. Utredning pågår 
och ett regelverk måste fram samt utbildning och kompetens om eldrift. En 
övergång till fossilfria bränslen ligger närmare till hands.   CE meddelar berörd. 

 Vågen har varit på årskontroll och är nu kalibrerad och godkänd. 



– PROTOKOLL RC 2/2022 – 

 

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - RALLYCROSSUTSKOTTET Sidan 2 av 3 

§ 18 Ekonomi 
Inga avvikelser från rapporten. 

§ 19 Inkomna skrivelser 

 Frågor om tillgång på däck till 2150 Cooper CS 8 inkommit. Frågeställaren hade fått 
uppgift om att det inte fanns däck. Detta visade sig felaktigt. CE meddelar 
frågeställaren. 

 Ett förslag till gemensamma tävlingsregler för SM sprint sommar och vinter 
Crosskart/Rallycross är på remiss. CE handlägger. 

§ 20 Rc-utskottet 2022 
Utskottet 2022 består av ordförande Christer Ekevad, Morgan Östlund ledamot, 
Thomas Persson ledamot. Ytterligare adjungerad ledamot kommer in inom kort.  

  
§ 21 Domare Rc 

Domare ska utses för NEZ tävlingar. CE kontaktar berörda. 
  
§22 SM Rc/Ba 2022 
 Möte med arrangörer Rc har hållits via teams. Genomgång av avtalet som finns 

mellan arrangör och SBF vad som gäller. Vi väntar på avtalet åter efter påskrift. 
 Arrangörsmöte har också hållits mellan alla backarrangörer via teams. 

 
§ 23 Elmiamässan 

Utskottet har en monter i samband med alla sportgrenar på mässan. Planering att få 
dit en tävlingsbil pågår. Tanken var att visa en eldriven rallycrossbil men detta gick 
inte att få till denna gång.  

 
§ 24 Övriga frågor 

a) Inbjudan till XC Academy ligger på hemsidan 
 b) Bilsportgalan hålls i Norrköping 7 maj. CE och MÖ deltar. 
 c)  Hemsidor för klubbar som administreras via Idrott Online kommer att läggas ner 

31 dec 2022. SBF kommer att presentera en lösning. 
 d) Datum för superfinalen Rc SM i Strängnäs flyttades pga. kalenderkrock med EM. 
 detta medförde att back SM också fick flytta sitt datum för Lima. 
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§ 25 Nästa möte 
Ordföranden kallar till möte när behov finns. 

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

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Thomas Persson Christer Ekevad 
 


