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 PROTOKOLL TK 08/2022 

Datum: 2022-06-21 

Plats: Teams 

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

* 
* 
* 

 
 
 
 

Anna Rönnle (AR), Ordförande 
Håkan Andersson (HA), Ledamot från para 115 
Eric Emanuelsson, (EE), Ledamot 
Rickard Johansson (RJ) Säkerhetsansvarig, SBF 
kansli 

    

 Under §000: 
 

… 
 

 Under §§000-000: 
 

… 
 

 Frånvarande: Thomas Lindgren (TL), Sekreterare 
Pär Karlsson (PÄK) Chef teknisk – Miljö- 
Säkerhet, SBF kansli 
 
 

 
§ 108     Mötets öppnande 	
§ 109      Föregående mötesprotokoll 	
§ 110      Fastställande av mötets dagordning 	
§ 111      Pågående ärenden 	
§ 112      Ekonomi 	
§ 113      Visionsarbetet 2025 	
§ 114     Fråga torrsumps tank 
§ 115     Fråga bur gammal RC bil 
§ 116     Plastrutor baksidorutor/bakdörrar RY-T 6B 
§ 117     Observation SSR Rally 2 grussprutskydd aluminium 
§ 118     Fråga RY-T 7D byte motor och vxl	
§ 119     Länkarms brott homologerad bärarm	
§ 120     Rapport RU	
§ 121     Rapport HRC	
§ 122      Teknikbussen	
§ 123      Övrigt 
§ 124      Nästa möte 	
§ 125      Mötets avslutande	
 
 

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

§ 109 Föregående mötesprotokoll 
Bordlagt. 
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§ 110 Fastställande av mötets dagordning 
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.  

§ 111 Pågående ärenden 
A. Snell SA 2020 hjälm. RJ redogjorde läget för eventuellt SBF nationell anpassning.  

                Beslut: RJ tar fram en presentation. 

B.    Suzuki RY-T 9 brev har gått till berörd.  Diskuteras hur detta fall skall komma till ett 
avslut.  

Beslut: AR kollar med Jan Ryd. 

§ 112 Ekonomi 
Överskrider EJ budget.  

Beslut: Utomstående reseräkningar skickas in ASAP. 

§ 113 Visionsarbetet 2025 
Inget nytt mer än att tekniksidan fortsätter med sina tekniska kontroller som önskas av 
utövare. Positivt att tekniker gör flera tekniska efterkontroller runt om i landet, samt att TL 
är införstådd i behovet.  

Beslut: Fortsatt arbete 2022. 

§ 114 Fråga torrsumpstank 
Fråga hur man monterar en torrsumpstank i en-volymskupé. 

Beslut: EE undersöker och tar fram förslag.  

§ 115 Fråga bur gammal RC bil 
Fråga hur bur som avviker från regelverket noteras (avvikelsen accepteras) 

Beslut: PÄK informerar vagnboksbesiktarna om proceduren. 

§ 116 Plast rutor baksidorutor/bakdörrar RY-T-6B 
Fråga om det är tillåtet i RY-T-6B byta bakdörrens glasruta till plast. 

Beslut: Bordlägges 

§ 117 Observation SSR Rally 2 grussprutskydd aluminium 
Observation från SSR rallyt att ett flertal Rally 2(R5) hade aluminium sprutskydd vid 
bakskärmen. Regeltexten tillåter inte aluminium/plåt.  

Beslut: AR undersöker med FIA.  

§ 118 Fråga RY-T 7D byte motor och vxl 
Fråga inkommit i RY-T 7D om man kan byta en dieselmotor -> bensin samt automat vxl -> 
manuell variant. 

Beslut: Ej tillåtet enligt gällande reglemente. 

§ 119 Länkarms brott homologerad bärarm 
Rapport från SSR att en ”homologerad” bärarm gick omotiverat av på första sträckan. 
Raymond Johansson utreder. 

Beslut: Importören/återförsäljaren ska omedelbart återkalla samtliga levererade bär armar 
av den aktuella typen. TK (AR) och PÄK informerar. 
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§ 120 Rapport från RU   
TL har rapporterat. 
Handbroms 
Fråga angående handbroms för standardrallybil resp homologerad bil. 
Beslut: HA svarar frågeställaren. 
 

Beslut: RJ driver frågan om att kunna förändra rally homologerings reglerna 

Nat special RY-T8 uppdatering. 

Beslut: TK korrektur läser senaste utgåvan svar innan 5/7 till AR. 

§ 121 Rapport från HRC   
EE rapporterade från senaste FIA HRC mötet  

Beslut 

§ 122 Teknikbussen.  
 HA rapporterade vid en uthyrning skadades bilvågen vilket krävdes en blixtreparation innan 

resan till Fällfors Skellefteå.  HA skickar faktureringsunderlag till PÄK. 

 Beslut 
 
§ 123 Övrigt. 

Förlängning av ett IG. 

Beslut: 3 månaders förlängning ges. Bilen skall vara klar 2022-09-30. 

HA rapporterade från Nitro tävlingen. Ett bekymmer uppmärksammaste i depån med els att 
elbilarna som är ljudlösa samt beroende på om fel effekt läge är aktiverat svår hanterliga vid 
”kryp körning”. 

Brandsläckare informationstext granskas. Info till PÄK senast onsdag 29/6.  

     
§ 124 Nästa möte 

Tisdagen den 9/8 klockan 19.00 – 21.00. 

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

 

 

 

 

 

 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Eric Emanuelsson Anna Rönnle 


