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 PROTOKOLL RA 08/2022 

Datum: 2022-08-11 

Plats: Digitalt möte 

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

* 
* 
* 
 

Claes G Elofsson, Ordförande 
 
 
Anna Axehult, Adjungerad ungdom 
Bengt-Åce Gustavsson, Adjungerad 
 
Inbjuden: 
Magnus Krokström, Sportgrensansvarig 
 
Förhinder: 
Lisa Källberg, Ledamot 
Olle Odsell, Ledamot 
Helene Filander, Adjungerad 
Fredrik Lestrup, Adjungerad 
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§ 112 PCCS – flytt av tävlingsheat 
§ 113 PCCS – ansökan Race Director/ass. Race Director 
§ 114 Reglementen/regelmöte 
§ 115 Utbildning/möten/träffar 
§ 116 Endurance/långlopp 
§ 117 Dispens/Särskild prövning 
§ 118 Nästa möte 
§ 119 Mötets avslutande 
 

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

§ 104 Föregående mötesprotokoll 
Det upprättade protokollet RA 07/2022 har tidigare via mailbeslut kontrollerats, justerats 
och lagts till handlingarna.   

§ 105 Fastställande av mötets dagordning 
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes. 
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§ 106 Ekonomi 
Utskottsbudgeten följs enligt plan.    
Vårt (via CGE) inspel till FS avseende traktamente vid företroendevaldas endaguppdrag 
(Skatteverkets benämning = endagsförrättning) har upptagits enligt FS-protokoll 09/2022. Vi 
avvaktar den vidare handläggningen. 

 

§ 107 Time Attack 
Bordlagt till nästa möte. 

 

§ 108 RA-landslaget 
Dåligt informationsutbyte med landslagskapten om RA-landslaget. Pier hade angett 
förarrepresentant till MSG utan att informera utskottet. Vi efterlyser delaktighet i dylika 
beslut. CGE har mailat till Pier. 

 

§ 109 Formelbilsracingens framtid  
CGE träffade i ett informellt möte Martin Victorsson och Åke Jansson i Anderstorp. 
En mycket klar signal gav vid handen att man vill fortsätta köra Formula Nordic både 
2023 och 2024. Vi var helt eniga att vi ska kalla till ett Brainstormmöte snarast = den 
8:e oktober på endera Mantorp eller Gelleråsen. Vi bjuder in ungdomar från karting, 
Aquila och alla som överhuvudtaget är intresserade av formelbilsracing. CGE 
ansvarig. 

 

§ 110 Möte Aquila 
CGE, BÅG och OO träffade Michael Karpers och Dan Suenson i samband med Västkustloppet 
och pratade allmänt om verksamheten i Aquila-klassen. Man arbetar mycket målmedvetet 
och framgångsrikt, vilket medfört att man nu har en klass med vind i seglen där deltagarna 
bara blir fler och fler, troligen 20 förare innan året är slut. Klassen är ett bra steg mellan 
karting och formelbil, vilket vi redan har sett flera exempel på. RA täcker viss kostnad för 
föreläsare i Aquila Academy. CGE handlägger. 

 
§ 111 Infobroschyr 

BÅG har påbörjat ett projekt att ta fram en infobroschyr. I detta nu efterlyser han material 
från karting och TA. MK hjälper till att få fram material. 

  

§ 112 PCCS – flytt av tävlingsheat 
Utskottet medger PCCS flytta det (p.g.a. dimma) inställda tävlingsheatet i Fällfors till 
Anderstorp den 5:e augusti. CGE handlägger. 

 

§ 113 PCCS – ansökan Race Director/ass. Race Director 
 PCCS ansöker om att Emma Malmros utses till Racedirector i PCCS och PSCS under 

resterande del av innevarande säsong. Vi beviljar. CGE handlägger. 

 PCCS ansöker om att Trevor Williams, England (MSA-licens) utses till ass. Race Director 
vid PCCS-finalen 30/9-01/10. Vi beviljar. CGE handlägger. 

 

§ 114 Reglementen/regelmöte 
 Arbetet att uppdatera Sjukvårdsreglemente Racing (SJVRA) inför 2023 pågår. CGE inhämtar 

synpunkter från våra arrangörsklubbar. 
 Reglementena RA respektive Mästerskapsracing bearbetas. RA regelgrupp samlas den 5 

november i Jönköping för slutdiskussioner.  
 

§ 115 Utbildning/möten/träffar 
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 CL-kurs Bredd (tävlingsledning/teknik) kommer att arrangeras 12-13 november, 
troligtvis i Anderstorp.  

 Översyn av utbildningsmaterial avseende förenklad utbildning för kartingförare som 
skall ta racinglicens. Arbetet bedrivs i projektgrupp med Stefan Mumm, Magnus 
Rugsveen och Magnus Ek + Anna A från utskottet. 

 SBF Bilsportkonferens arrangeras 26-27 november, där vi samlas för SGA-möte och 
Racingforum. Plats ännu ej bestämd.  

 CL-kurs Racing Elit är fastställd till mars 2023. Första planeringsmötet startas upp inom 
kort.  

 
§ 116 Endurance/långlopp 

 OO följer utvecklingen av NE1 RM Endurance 2022, vilken ser lovande ut inför höstens 
mästerskapstävling. 

 Långloppsklassen B-Zero Racing växer sig allt starkare i Norge. Vid senaste tävlingen 
deltog 17 team. Finalen kommer att köras som 5-timmarstävling på Kinnekulle Ring.  

 
§ 117 Dispens/Särskild prövning 

 ARC/RHK ansöker om en förändring (chikan) i gällande banlicens på Scandinavian 
Raceway vid tävlingen Anderstorp Race Festival 26 – 28 augusti 2022. Vi beviljar. CGE 
handlägger. 

 Peter Brink (Porsche 991 GT3 Cup) ansöker om dispens avseende ålderskrav (5 år) för 
säkerhetstank Safety Fuel Bladder Continental. På grund av utomstående och ej 
påverkbara orsaker har ej besiktning/kontroll av säkerhetstanken kunnat göras hos 
tillverkaren Continental (Tyskland), ej heller nya tankar finns att tillgå. Vi beviljar. 
Dispensen är personlig. CGE handlägger. 

 Roy Andersson (Porsche 991 GT3 Cup) ansöker om dispens avseende ålderskrav (5 + 2 
år) för säkerhetstank Safety Fuel Bladder Continental. På grund av utomstående och ej 
påverkbara orsaker har beställd säkerhetstank ännu ej levererats från tillverkaren 
Continental (Tyskland). Vi beviljar. Dispensen är personlig. CGE handlägger. 

 Joackim Björkman (Porsche 991 GT3 Cup) ansöker om dispens avseende ålderskrav (5 
år) för säkerhetstank Safety Fuel Bladder Continental. På grund av utomstående och ej 
påverkbara orsaker har beställd säkerhetstank ännu ej levererats från tillverkaren 
Continental (Tyskland). Vi beviljar. Dispensen är personlig. CGE handlägger. 

 Anderz Johansson, Anderstorp RC beviljas dispens att tjänstgöra som faktafunktionär 
(ljud) vid Anderstorp RC SM/STCC-deltävling 10-11 september 2022, trots avsaknad av 
formell behörighet. CGE handlägger. 

 Anne Muhonen, Anderstorp RC beviljas dispens att tjänstgöra som ansvarig 
administratör vid Anderstorp RC SM/STCC-deltävling 10-11 september 2022, trots 
avsaknad av formell behörighet. CGE handlägger. 

 Fredrik Sjölander beviljas dispens att tjänstgöra som Teknisk chef vid Time Attack 
mästerskapsserie 2022, trots avsaknad av formell behörighet. CGE handlägger. 

 Mads Larsen (dansk medborgare), ansöker om dispens från åldersgräns för att delta i 
test/träning/kval/tävling med tävlingsbil Legend i tävlingsklass Valeryd Legends Cup 
under resterande del av 2022. Vi beviljar med förbehåll. CGE handlägger.  

 Raoul Holmberg ansöker om uppklassning till Nationell Racinglicens, trots att de 
formella kraven ej fullständigt uppfyllts. Vi beviljar. CGE handlägger. 

 Johan Emilsson, ansöker om att återfå ’utgången’ Nationell Racinglicens. Vi beviljar med 
förbehåll. CGE handlägger. 

 

§ 118 Nästa möte 
 Digitalt möte torsdag 7 september. 
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§ 119 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade mötets deltagare och förklarade mötet för avslutat. 

 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Bengt-Åce Gustavsson Claes G Elofsson 


