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 PROTOKOLL RA 11/2022 

Datum: 2022-11-07 

Plats: Digitalt möte 

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

* 
* 
* 
 

Claes G Elofsson, Ordförande 
Lisa Källberg, Ledamot 
Olle Odsell, Ledamot 
Bengt-Åce Gustavsson, Adjungerad 
Magnus Krokström Sportgrensansvarig 
 
Förhinder: 
Fredrik Lestrup, Adjungerad 
Helene Filander, Adjungerad 
Anna Axehult, Adjungerad  
 

 

§ 147 Mötets öppnande 
§ 148 Föregående mötesprotokoll 
§ 149 Fastställande av mötets dagordning 
§ 150 Ekonomi 
§ 151 RM Endurance 
§ 152 Formula Nordic 
§ 153 Aquila 
§ 154 Isracingforum 
§ 155 FIA-info 
§ 156 Racesam-möte  
§ 157 RA Regelmöte 
§ 158  Dispens/Särskild prövning  
§ 159 Nästa möte 
§ 160 Mötets avslutande 
 

 

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

§ 148 Föregående mötesprotokoll 
Det upprättade protokollet RA 09/2022 har tidigare via mailbeslut kontrollerats, justerats 
och lagts till handlingarna.   

§ 149 Fastställande av mötets dagordning 
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes. 

 
§ 150 Ekonomi 

CGE färdigställer budgeten i kommunikation med MK för kommande år inför deadline-
datumet den 17 november.       
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§ 151 RM Endurance 
OO och CGE deltog i ett möte med Emil och Michael från Race4Fun den 31/10. OO berättar 
om mötet, bl.a. generellt om RM-finalen, enkätsvar från deltagande team och tävlings-
upplägg inkluderat prel. Tävlingsregler 2023 och uppdaterade Tekniska Regler 2022 – 2024.  

 

§ 152 Formula Nordic 
Formula Nordic-teamen Nika Racing och WestCoast Racing genomförde en fullbokad testdag 
på Mantorp Park den 17/10. BÅG berättar om dagen och vad som skett efter.  

 

§ 153 Aqulia 
Aquila arrangerade en välbesökt testdag på Sviestadbanan/Linköpings Motorstadion den 
9/10. P.g.a. det stora intresset finns redan nu planer på ytterligare testdag/-ar i god tid före 
säsongsstart 2023. 

 
§ 154 Isracingforum 
 Isracingforum del 2 genomfördes i samarbete med Övre Norra Bf vid deras höstkonferens i 

Storforsen den 29/10. CGE ger en rapport från forumet där huvudfokus låg på en slutlig 
genomgång av isracingmästerskapet och dess regler 2023.   

 
§ 155 FIA-info 
 FIA har kommit med förslag gällande förenkling av mästerskapsserier såsom SM/JSM, där 

det bl.a. öppnas möjligheter att genomföra/räkna resultat från flera mästerskapstävlingar 
utomlands. FIA WMSC tar beslut om detta blir verklighet vid deras decembermöte. CGE 
delger utskottet informationen och vad som diskuterats hittills.  

 
§ 156 Racesam-möte  
 Racesam genomförde sitt höstmöte den 29/10. BÅG och OO deltog vid mötet och berättar 

för övriga utskottet om vad som sas vid mötet. Frågor som togs upp och berörde utskottet 
var bl.a. nya elbilsklasser, Race4Fun inom racing, alkoholreklam, katalysator, olika start-
procedurer, önskemål om gratis tillgång till SBF-TV. 

 

§ 157 RA Regelmöte 
Årets RA regelmöte avhölls i Jönköping den 5/11, där vi arbetade igenom/uppdaterade RA-
regler 2023 och SBF Mästerskapsracing 2023. Mikael Karlstedt är sammanhållande länk för 
regeluppdateringen. 

 

§ 158 Dispens/Särskild prövning 
 Sportvagnsmästerskapet ansöker om en generell min. åldersgräns om 15 år för 

deltagande i SPVM-seriens klass MX-5 Standard Cup. 
Med stöd av insänd dokumentation samt inhämtad information (bl.a. tävlingsbilarnas 
prestanda, säkerhetsutrustning) beviljar RA-utskottet åldersgränsen enligt ansökan som 
ovan, dock med förbehåll. 
Åldersgränsen, som träder ikraft från 2023-01-01, gäller ENDAST för deltagande i 
test/träning/tävling i MX-5 Standard Cup, inte för deltagande med tävlingsbilen i 
klasser som har högre ålderskrav. CGE handlägger. 

 

§ 159 Nästa möte 
 Digitalt möte tisdag 6 december. CGE kallar. 

§ 160 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade mötets deltagare och förklarade mötet för avslutat. 
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Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Lisa Källberg Claes G Elofsson 


