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PROTOKOLL RC 3/2022 

Datum: 2022-05-31 

Plats: Teamsmöte 

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

* 
* 
* 

 

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

   
   
   

 

§ 27 Mötets öppnande 
§ 28 Föregående mötesprotokoll. 
§ 29 Fastställande av mötets dagordning. 
§ 30 Pågående ärenden 
§ 31 Ekonomi  
§ 32 Inkomna skrivelser/frågor  
§ 33 Justering tävlingsklass RC SM 
§ 34 Rapport från Back SM Ludvika 
§ 35 Information från FIA offroad comission 
§ 36 Arrangörsträff RC SM 
§ 37 Övriga frågor 
§ 38 Nästa möte 
§ 39 Mötets avslutande 
 

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

 
§ 28 Föregående mötesprotokoll 

Det upprättade, justerade och publicerade protokollet RC 02/2022 kontrollerades för att se 
att inga bordlagda ärenden eller beslut fanns att överföra till detta möte. 

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

§ 30 Pågående ärenden 
Arbetsbeskrivning för utskottet ska vara signerat och inskickat till koordinatorn 15 
juni. Möte med motordesign planeras. SGA möte planerat till 14 juni. 

 Arrangörsavtalen för RC SM skickas åter till respektive arrangör av kansliet. 

§ 31 Ekonomi 
Inga avvikelser från rapporten. 
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§ 32 Inkomna skrivelser 

. Frågor om hålborrad Rc bil. CE kontaktar frågeställaren.  

 Ansökan om byggande av tvåsitsig RC bil. CE kontaktar frågeställaren. 

§ 33 Justering tävlingsklass RC SM 
I tävlingskalendern SM RC skulle Supercar Lites (ScL) deltaga som en klass. För att 
erhålla poäng i SM skulle klassen ha 10 deltagare. Då kalendern fick ändras några 
gånger pga. krock med RallyX, samt att RallyX kör sin final i Strängnäs på söndag 24 
juli och SM i Lycksele 25 juli så var det svårt att få en kalender med en SM serie för 
ScL. Efter diskussion med ett antal förare från ett möte i Finland i samband med 
RallyX tävling, så var förarna eniga att den bästa lösningen är att SM i ScL avgörs på 
en tävling vid superfinalen i Kalix. Då har vi flest deltagare om det bara blir en tävling 
som avgör mästerskapet. De som redan anmält sig till SM i Västerås får åka en 
inbjudningsklass där inga SM poäng utdelas. 

§ 34 Rapport från Back SM Ludvika 
Thomas Persson lämnade en rapport från Back SM i Ludvika, bra tävling med en del     
avåkningar men lyckligtvis inga personskador. Lågt deltagarantal. 

  
§35 Information från FIA offroad comission 
 Morgan Östlund lämnade en rapport från FIA möte.  

 
§36 Arrangörsträff SM RC 

 Arrangörer kommer att bjudas in till ett möte i samband med VM i Höljes. Ett 
utskick till berörda arrangörer kommer inom kort. Mötet avser planering för 2023 
och framåt, hur vi utvecklar rallycross allmänt och SM i synnerhet. 

 
§ 37 Övriga frågor 

Landslaget har en ny bra hemsida där kalendrar för alla serier presenteras, rallycross 
SM saknades tyvärr, men detta är nu åtgärdat. 

 Martin Dahlén ska praktisera i internationella domarjuryn i VM tävlingen i Höljes. 
 Morgan Östlund utsedd domarordförande i Strängnäs. 
 Arbetet med ett regelverk för hybriddrift i samarbete med tekniska kommittén 

fortgår. Vi har en prototyp att tillgå för utformningen av regelverket. Även 
specialister från QEV som bygger elbilar har tittat på prototypen och lämnat 
synpunkter. 

 Trond Bakkom från Norge blir SBF:s representant i domarjuryn vid VM i Höljes. 
 Ett bra samarbete mellan länderna. 

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

§ 39 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade mötets deltagare och förklarade mötet för avslutat. 
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Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Thomas Persson Christer Ekevad 
 


