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 PROTOKOLL TK 02/2022 

Datum: 2022-02-01 

Plats: Telefon/ Teams 

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

* 
* 
* 
* 

 
 
 

Anna Rönnle (AR), Ordförande 
Thomas Lindgren (TL), Sekreterare 
Håkan Andersson (HA), Ledamot 
Eric Emanuelsson, (EE), Ledamot 
Pär Karlsson, (PÄK) Teknik ansvarig SBFs kansli 
 

    

 Under §000: 
 

… 
 

 Under §§000-000: 
 

… 
 

 Frånvarande:  

 

§ 19      Mötets öppnande  
§ 20      Föregående mötesprotokoll  
§ 21      Fastställande av mötets dagordning  
§ 22      Pågående ärenden  
§ 23      Ekonomi  
§ 24      Visionsarbetet 2021  
§ 25      Rally homologerings besiktning 
§ 26      Batterilåda  
§ 27      Tekniska regler RC Historic 
§ 28      Fråga Nat 4WD bygge 
§ 29      Fråga Gr F Reglementen 
§ 30      Rapport från RU möte  
§ 31      Teknikbussen  
§ 32      Övrigt  
§ 33      Nästa möte  
§ 34      Mötets avslutande 
 
 

§ 19 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar övriga mötesdeltagare välkommen och förklarar mötet för öppnat. 

§ 20 Föregående mötesprotokoll 
Det upprättade, justerade och publicerade protokoll TK 1/2022 kontrollerades för att se att 
inga bordlagda ärenden eller beslut finns att överföra till detta möte. TK fortsätter se över 
möjligheten när det gäller homologering av produkter till aktiva nationella 
homologeringshandlingar. 

§ 21 Fastställande av mötets dagordning 
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes. 
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§ 22 Pågående ärenden 
A. Kompetenshöjande besök hos Olsberg MSE beträffande säkerhet i EL-> Hybridbilar. 

Beslut: TL bokar besök. 

B. Peugeot 208. Spanskt nationellt N5 regelverk diskuterades för eventuellt framtida 
importer. EE informerade övriga deltagare efter att EE tagit del av Spanskt N5 
regelverk för vidare diskussion. 

Beslut: 

C. Bränsleprovsmanual. EE har tagit fram dokument för vidare publicering efter viss 
justering. 

Beslut: 

D. Takförstärkning diskuterades efter samråd med expertis. 

Beslut: Det är tillåtet att demontera takförstärkning för att underlätta 
burinstallation. 

E. Sätesmontering -> Tvärbalk i golv, diskussion angående eventuell 
ombyggnation/förändring för att bereda plats vid sätesinstallation. 

Beslut: 

F. Digitala homologeringsmöten planeras, första mötet måndagen den 12 mars. Då 
gruppen är stor föreslogs två separata möten med uppdelad agenda.  

Beslut: AR kallar. 

§ 23 Ekonomi 
Ekonomin diskuterades där vi konstaterar en något bantad resurs. ifrån tidigare år 2021. 

Beslut:  

§ 24 Visionsarbetet 2021 
Visions Flertalet tekniska kontroller under 2021 utfördes, uppskattat både av tävlande och 
arrangör. 

Beslut: Fortsatt arbete under 2022 

§ 25 Rally homologerings besiktning 
RALLY homologeringsbesiktning med stöd av homologeringshandling diskuterades då det 
framkommit att detaljer monteras som ej överensstämmer med angiven handling. 

Beslut: Information till berört utskott. PK informerar 

§ 26 Batterilåda  
Leverantörsfråga gällande artikel som ej faller inom ramen för regelverket diskuterades. 

Beslut: TL kontrollerar och återkopplar omg. 

§ 27 Tekniska regler RC Historic 

 Tekniska regler diskuterades efter att utskottet inkommit med förslag på tekniska regler RCH 
2022 - 2024. EE och TL svarade och informerade utskottsrepresentant CE. 

Beslut: RC Publicerade på hemsidan efter mindre justering 2022-01-24.  
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§ 28 Fråga Nat 4WD bygge 
 Inkommen fråga beträffande RALLY, nationella regler NAT 4WD. Alternativet att 

återanvända delar ifrån R5 bilar till nationellt byggda NAT 4WD. Enligt regelverket är det ok.  

 Beslut 

§ 29 Fråga Gr F Reglementen 
Fråga om RALLY reglemente på hemsidan beträffande Grupp - F. I dag publiceras tre olika 
reglementen på hemsidan, FWD -> RWD -> ÖVRIGA som förvirrar utövarna.  

Beslut: PK kontaktar RU för vidare hantering. 

.§ 30 Rapport från RU möte  
HA informerade om att det går bilar som inte är enligt gällande tekniska reglemente . 

Beslut: HA kontaktar homologeringsbesiktningsman i närområdet för kontroll av berörda 
objekt. 

§ 31 Teknikerbussen  
Teknikbussen är i ordning, men ska inventeras innan RALLY SWEDEN, Bl.a ska vågen 
kalibreras. HA ombesörjer operationen.    

Beslut:  

§ 32 Övrigt 
RALLY Nat-Special regelverket bör uppdateras beträffande tillåtna detaljer då homologerade 
detaljer utgått. Det diskuterades därför alternativ lösning om ett tillägg i tekniska regler 
NAT-SPEC.  TL har tagit fram textförslag för godkännande av RU och TK. 
Beslut: 

§ 33 Nästa möte 
Torsdag den 3 Mars 19:00. 

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

 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Thomas Lindgren Anna Rönne 


