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 PROTOKOLL TK 06/2022 

Datum: 2022-05-10 

Plats: Teams 

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

* 
* 
* 
* 

 
 
 

Anna Rönnle (AR), Ordförande 
Thomas Lindgren (TL), Sekreterare 
Håkan Andersson (HA), Ledamot 
Eric Emanuelsson, (EE), Ledamot 
Pär Karlsson Chef teknisk – Miljö- Säkerhet, SBF 
kansli 

    

 Under §000: 
 

… 
 

 Under §§000-000: 
 

… 
 

 Frånvarande:  
 
§ 79      Mötets öppnande 	
§ 80      Föregående mötesprotokoll 	
§ 81      Fastställande av mötets dagordning 	
§ 82      Pågående ärenden 	
§ 83      Ekonomi 	
§ 84      Visionsarbetet 2025 	
§ 85  Hybrid – Elbilsteknik	
§ 86      Rapport från RU 	
§ 87      Teknikbussen	
§ 88      Övrigt 
§ 89      Nästa möte 	
§ 90      Mötets avslutande	
 
 

§ 79 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar övriga mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet för öppnat. 

§ 80 Föregående mötesprotokoll 
Det upprättade, justerade och publicerade protokoll TK 5/2022 kontrollerades för att se att 
inga bordlagda ärenden eller beslut finns att överföra till detta möte.  

§ 81 Fastställande av mötets dagordning 
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.  
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§ 82 Pågående ärenden 

 
A. Att skapa plats för lågt monterade säten. Ett SÄK002 skapas för att ge möjlighet till en 

fungerande lösning. TL skapar ett förslag till SÄK002. 

                   Beslut:  

B. Tilläggshomologering av produkter avsedda för nationell special. Tidigare textförslag                           
justeras, AR justerar. 

Beslut: 

C. Burrörsmontering i kryss för bältesinstallation diskuterades.    

                   Beslut: Alternativa installationer publiceras i TR 2023 

§ 83 Ekonomi 
Anna återkommer med redovisning på bränslekontrollkostnader då dessa inte stämmer med 
tidigare analyskostnader. 

Beslut:  

§ 84 Visionsarbetet 2025 
Inget nytt mer än att tekniksidan fortsätter med sina tekniska kontroller som önskas av 
utövare. 

Beslut: Fortsatt arbete 2022 

§ 85 Hybridbil 
Rallycrossutskottet meddelar att man har ett pilotprojekt gällande hybridteknik. Tekniska 
kommitteen tillsammans med rallycrossutskottets representant CE ser därför vikten i att få 
fram ett regelverk till 2023-2024. Ett möte bokas med CE.  

Beslut:  

§ 86 Rapport från RU   
HA har kontaktat RJ för diskussion angående Gr-Hb. 

Beslut:  

§ 87 Teknikbussen.  
 HA meddelar att bussen rullar på och uthyrningarna lika så.   

 Beslut 
 
§ 88 Övrigt. 

Uppdaterade instruktioner beträffande FHR skydd ifrån FIA.       

Beslut: Ett OM publiceras på SBFs hemsida. PK ombesörjer. 

Rapport SM Rally. Vad beställdes för test. Omfattningen verkar överkurs då vi endast mäter 
RON -> MON. Det kan vara det som ligger till grund för § 83. Alla bränsleanalyskostnader 
belastas arrangören. PK-EE tar fram ett dokument för vad ett dokument ska innehålla vid 
analys av bränsle. 

Gr-E bil diskuterades då den faller utanför liggande tekniska regler. TK -> RU för dialog då RU 
äger regelverket för berörd sportgren. 

HA söker leverantör för tillverkning av verktyg då tidigare leverantör upphört.     
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§ 89 Nästa möte 

Tisdagen den 31/5 klockan 19.00 – 21.00. 

§ 49 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet för avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Thomas Lindgren Anna Rönnle 


