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 PROTOKOLL TK PROTOKOLL 15/2022 

Datum: 2022-12-12 

Plats: Telefon/ Teams 

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

* 
* 
* 
* 

 
 
 

 
Håkan Andersson (HA),      Bit. Ordförande 
Eric Emanuelsson  (EE),      Ledamot 
Thomas Lindgren  (TL),       Sekreterare 
Gert Andersson (GA)           adjungerad 
Pär Karlsson Chef  (PK)       Teknik & Säkerhet & 
Miljö SBFs kansli 
Fredrik Rosendal (FR)        Teknik SBFs kansli 

    

 Under §000: 
 

… 
 

 Under §§000-000: 
 

… 
 

 Frånvarande: Anna Rönnle  (AR)         Ordförande. 
 

   

 

§ 212      Mötets öppnande  
§ 213      Föregående mötesprotokoll  
§ 214      Fastställande av mötets dagordning  
§ 215      Pågående ärenden  
§ 216      Ekonomi  
§ 217      Visionsarbetet 2025  
§ 218      Gr-Hb 
§ 219      SBFs tekniker helg  
§ 220      Crosskart   
§ 221      Rapport RU 
§ 222      SBFs Konferens 
§ 223      Teknikbussen  
§ 224      Övrigt  
§ 225      Nästa möte 
§ 226   Mötets avslutande  

 

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

§ 213 Föregående mötesprotokoll. 
Det upprättade, justerade och publicerade protokoll TK 14/2022 kontrollerades för att se att 
inga bordlagda ärenden eller beslut finns att överföra till detta möte.  

§ 214 Fastställande av mötets dagordning. 
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.  
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§ 215 Pågående ärenden. 

  

a. Mer tydlighet i våra protokoll önskas. 

Beslut: 

b. Popoff testare har levererats till SBFs kansli. 

Beslut: 

c. Fråga angående popoff i NAT- 4wd diskuterades   

Beslut: 

d. Restriktorstorlek i NAT-4WD diskuterades. 

Beslut: RU hanterar frågan. 

e. El-bil, nytt TEAMs möte bokas med EE – TL – RJ - CE. 

Beslut. EE kallar. 

f. SÄK 001. Fortsatta diskussioner beträffande möjligheten att använda SÄK001 i dörr utan 
rutram. 

Beslut. 

g. 1300 rally cup diskuterades efter att arbetsgruppen RJ-HA-MS presenterat sitt arbete 
beträffande tekniska regler på kurshelgen 3-4 december. 

Beslut. 

h. Reparation av R5 bilar diskuterades då TK saknar återkoppling ifrån bilägaren. 

Beslut. EE gör nytt försök att få kontakt med berörda.    

§ 216 Ekonomi. 
Det inkommer räkningar Pop off testare, samt reseräkningar ifrån EE. Teknikbussen kommer 
också belasta ekonomin något då den skall utrustas för kommande uppdrag.   

Beslut: AR, EE, HA, stämmer av kommande räkningar samt avvaktar priset för turbotolkarna 
för eventuell subventionering. 

§ 217 Visionsarbetet 2025. 
Fortsatt arbete och närvaro vid tekniska kontroller önskas av rörelsen 2023. 
Beslut: Avvaktar SBF´s vision 2030.  

 

§ 218 Rallyregler Gr-Hb. 

Fortsatta diskussioner beträffande Gr-Hb efter ett Rally arr. Möte 2022-12-07.  PK och HA 
deltog.  

Beslut:  

§ 219 Tekniker, kurshelg.   
Kurshelgen 3-4 december uppskattades av vår teknikerkår. Speciellt EL-Bils hanteringen. 
Vi konstaterar att vi står inför en framtid med nya utmaningar på nationell nivå.    

Beslut: EE tar fram underlag för enkätutskick till FR. 
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§ 220 Crosskart. 
 Diskussion fördes angående mätmetod vid decibelprov. Det har inkommit klagomål 

på buller vid evenemang / tävling ifrån utomstående.  
      
 Beslut: HA kontaktar och föreslår CK se över verktyg och rutinerna vid mätning av 

dbA.      

§ 221 RU rapport.  
 Inget att rapportera. HA informerade om att RU planerar ett möte till. 

 Beslut: HA återkommer efter det avlutande mötet.  
       

§ 222 SBF konferensen. 
Ifrån TK deltog HA samt EE. EE och HA deltog vid flertalet sportgrenar i den mån man han 
med.       

Beslut:  

§ 223 Teknikbuss.   
Teknikbussen är nu levererad och utrustningspaket är planerat att installeras i närtid. Vågen 
ska dessutom kontrolleras innan RALLY Sweden.  

Beslut: HA hanterar.  

§ 224 Övrigt. 
1.Homologeringsansökan har inkommit ifrån leverantör beträffande länkarmar SAAB 9.3. 
   PK hanterar. 
 
2. Anmälan till bilsportsgalan görs via AR. 
 
3. Thomas Lindgren tackar för sig och avgår ifrån TK vid detta möte.  
 
4. Gert Andersson inkommer som adjungerad i TK och vi hälsar Gert välkommen. 

 
§ 225 Nästa möte. 
 Nästa möte planeras till den 3/1 - 2023. 

§ 226 Mötets avslutande. 
Mötets bit. ordförande HA tackade mötesdeltagarna och önska oss alla en riktigt god jul och 
gott nytt år samt förklarade mötet avslutat. 

 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Thomas Lindgren Håkan Andersson 


