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PROTOKOLL RC 5/2022 

Datum: 2022-09-26 

Plats: Teamsmöte 

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

* 
* 
* 

 

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

   
   
   

 

§ 53 Mötets öppnande 
§ 54 Föregående mötesprotokoll. 
§ 55 Fastställande av mötets dagordning. 
§ 56 Pågående ärenden 
§ 57 Ekonomi  
§ 58 Inkomna skrivelser/frågor  
§ 59 ÖNBF höstkonferens 
§ 60 Däck 2023  
§ 61 Arrangörsträff SM RC/ BA  
§ 62 Övriga frågor 
§ 63 Nästa möte 
§ 64 Mötets avslutande 
 

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

 
§ 54 Föregående mötesprotokoll 

Det upprättade, justerade och publicerade protokollet RC 04/2022 kontrollerades för att se 
att inga bordlagda ärenden eller beslut fanns att överföra till detta möte. 

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

§ 56 Pågående ärenden 
Teamsträff med SGA 28 september. De frågeställningar från SGA som inkommit 
behandlas på mötet. Tävlingskalender för RC och backe är i en slutfas. En avstämning 
med berörda arrangörer kommer att göras CE för RC och TP för BA. En färdig 
kalender beräknas kunna presenteras i i början av oktober. 

§ 57 Ekonomi 
Inga avvikelser rapporterade från budgeten. 

§ 58 Inkomna skrivelser  
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En fråga om reglementet för hybriddrift i RC är klart. CE kontaktar tekniska 
kommittén för avstämning. 

§ 59     ÖNBF höstkonferens 

 Den årliga höstkonferensen kommer att hållas vid natursköna Hotell Storforsen den 
29 0ktober. CE och MD deltar.  

§ 60 Däck 2023 

 Utskottet beslutar att för säsongen 2023 så får respektive serier välja vilka däck som 
serien ska använda. För SM beslutar RCU. Beslutet i SM blir för klass 2150 fortsatt 
med Cooper CS 8 såväl torr som regndäck. För klass 2400 gäller Cooper ACB 11 med 
gummiblandning A24 som torrdäck. Regndäck för 2400 blir Gullabo VR3. En 
däckbegränsning kommer att införas för klass 2400 torrdäck. Gäller drivande axel. 
Första tävlingen får man märka in fyra st. drivdäck, tävlingar därefter så får maximalt 
av dessa fyra 2st. vara nya. Däckreglerna meddelas på vår hemsida. 

  
 
§ 61 Arrangörsträff SM RC / BA 

En träff med utsedda arrangörer kommer att hållas i Upplands Väsby i samband med 
SBF:s konferens. Planering pågår. 

 
§ 62 Övriga frågor 

Inga övriga frågor noterades. 
  

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

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

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Martin Dahlén Christer Ekevad 
 


