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 PROTOKOLL TK 11/2022 

Datum: 2022-09-13 

Plats: Teams 

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

* 
* 
* 
* 

 
 
 

Anna Rönnle (AR), Ordförande 
Eric Emanuelsson (EE) ), Ledamot 
Håkan Andersson (HA), Ledamot 
Thomas Lindgren (TL), Sekreterare 
Pär Karlsson  (PÄK), Teknisk chef SBFs kansli 
Rickard Johansson (RJ), Säkerhetsansvarig SBFs 
kansli 

    

 Under §000: 
 

… 
 

 Under §§000-000: 
 

… 
 

 Frånvarande:  

   

 

§ 152      Mötets öppnande  
§ 153      Föregående mötesprotokoll  
§ 154      Fastställande av mötets dagordning  
§ 155      Pågående ärenden  
§ 156      Ekonomi  
§ 157      Visionsarbetet 2025  
§ 158     Bältesmontering 
§ 159      Bakskärm äldre SAAB och Volvo 
§ 160      Utbildning 
§ 161       SÄK 001 & 002 
§ 162      Fråga säkerhetstank 
§ 163       Rapport RU 
§ 164      Teknikbussen 
§ 165      Övrigt  
§ 166      Nästa möte 
§ 167    Mötets avslutande  
 
 

§ 152 Mötets öppnande. 
Vice ordföranden hälsar övriga mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet för öppnat. 

§ 153 Föregående mötesprotokoll. 
Det upprättade, justerade och publicerade protokoll TK 10/2022 kontrollerades för att se att 
inga bordlagda ärenden eller beslut finns att överföra till detta möte.  

§ 154 Fastställande av mötets dagordning. 
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.  
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§ 155 Pågående ärenden. 

1. Dokument tillhörande felaktig bil skall återsändas.  
Beslut: Uppklarat och avslutat då dokumenten inskickats till kansliet 

2. Ny homologeringstekniker.  
Beslut: Distriktet positivt. HA har kontaktat homologerare i närområdet för 
utbildning. 

3. RC El hybrid  
Beslut: TL ,EE och RJ kontaktar CE (RC utskottet) för att gå vidare och ta fram ett 
tekniskt regelförslag. Reg-Homo möte 3-4/12 obligatoriskt då det bokats en 
enklare information/utbildning i hantering av El-Hybrid bilsteknik. 

4. Reparation skadad Rally R5  
Beslut: En arbetsgrupp är skapad för fortsatt utredning. PÄK kallar till möte för genom 
gång av dokumentationen.  

§ 156 Ekonomi. 
Följer budget få aktiviteter under semesterperioden.  
Diskuterade om TK skall inköpa en ny POP off testare 

Beslut: Beställs på TKs bekostnad. PÄK kollar om den går att köpa från FIA för att undvika att 
köpa från GB. 

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

Beslut: Fortsatt arbete 2023 

§ 158  Bältesmontering 
Fråga om benbältena kan fästas i TR 253-68B konstruktionen för sätes konsolerna. 

Beslut: OK att fästa benbälten runt röret/fästas i röret. 

§ 159 Bakskärm äldre SAAB och Volvo 
Enligt uppgift finns det inga bakskärmar till äldre SAAB och Volvo på marknaden. Fråga om 
det är möjligt att tillverka en egen ”ytter” sida av annat mtrl.  

Beslut: TL tar fram förslag. 

§ 160 Utbildning 

Regbesiktare -Rally Homologerare:  Möte 3-4/12 obligatoriskt då det bl.a. bokats en enklare 
information/utbildning i hantering av El-Hybrid bils teknik. 

Beslut: AR skickar ut information till berörda att reservera datumet. 

 

§ 161 Fråga SÄK 001 & 002 
Fråga om hur konflikt mellan tekniska reglementen och SÄK 001 och SÄK 002 skall hanteras. 

Beslut: AR informerar RU. 
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§ 162 Säkerhetstank 
Fråga om utgången mjuk säkerhetstank. Det är endast hårdplats FIA säkerhetstankar som 
nationellt kan efter kontroll förlängas.  

Beslut: PÄK svar bilägaren. 

 

§ 163 Rapport RU.  
 AR rapporterade från senaste RU mötet.   

 Beslut: 

 
§ 164 Teknikbuss. 

Problem med att SRM rally använder bussen som transportfordon för materiel.  Samt att 
efter  ett antal uthyrningar har det varit ”oreda” i skåpet.        

Beslut: HA informerar berörda att det inte är acceptabelt  

 
§ 165 Övrigt. 

 
Beslut: 

§ 166   Nästa möte. 
             Nästa möte 4 Oktober kl. 19:00   

§ 167 Mötets avslutande. 
Ordföranden mötesdeltagarna och förklarade mötet för avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Eric  Emanuelsson Anna Rönnle 


