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PROTOKOLL RC 7/2022 

Datum: 2022-12-07 

Plats: Teamsmöte 

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

* 
* 
* 

 

Christer Ekevad (CE) - Ordförande 
Thomas Persson (TP) – Ledamot  
Morgan Östlund (MÖ) – Ledamot 
Christer Jönsson (CJ) – Sportgrenskoordinator  
Martin Dahlén (MD) Adjungerad 

  Kurt Pettersson (KP) Adjungerad 
   
   

 

§ 76 Mötets öppnande 
§ 77 Föregående mötesprotokoll. 
§ 78 Fastställande av mötets dagordning. 
§ 79 Pågående ärenden 
§ 80 Ekonomi  
§ 81 Inkomna skrivelser/frågor  
§ 82 Arrangörsträff 
§ 83 Bilsportgalan  
§ 84 Övriga frågor 
§ 85 Nästa möte 
§ 86 Mötets avslutande 
 

§ 76 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 
Kurt Pettersson hälsades välkommen i utskottet. Kurt presenterade sig för mötet. 

 
§ 77 Föregående mötesprotokoll 

Det upprättade, justerade och publicerade protokollet RC 06/2022 kontrollerades för att se 
att inga bordlagda ärenden eller beslut fanns att överföra till detta möte. 

§ 78 Fastställande av mötets dagordning 
Den i förväg utsända dagordningen för mötet fastställdes. 

§ 79 Pågående ärenden 

 Ändring av datum för superfinalen i Höljes, tävlingen flyttas till 2-3/9 2023. Detta på 
grund av att EM kalendern krockar med ursprungsdatumet.  

 XC crosscar kommer att bjudas in i rallycrosstävlingarna i SM, utvärdering av antalet 
intresserade. Om intresse finns och tillräckligt antal bilar kommer vi att söka SM 
status 2024 för klassen. Klassnamnet blir svenska XC cupén. 

 Förfrågan om resultathantering är skickad till berörda, svar avvaktas. 
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 Ett namnbyte på klass 2400 är beslutat, klassen kommer att heta Supernationell. 
Den befintliga klassen Supernationell kommer att byta till Open 2WD. Klassen 
Supernationell kommer att ha samma regelverk som 2400, ingen ändring av tekniska 
regler. Justering i tävlingsreglerna för klassnamnen pågår. 

 Ett offentligt meddelande presenteras inom kort. CE handlägger.  

 CJ informerade om en app för resultatservice och annan information (sportity) 
liknande den som finns i andra sporter. Vi vill ansluta oss till denna tjänst och 
utforma den för våra behov. CJ handlägger. 

§ 80 Ekonomi 
Inga avvikelser rapporterade från budgeten. Budgetäskande och verksamhetsplan för 2023 
inlämnad. 

§ 81 Inkomna skrivelser  

En ansökan om rallycrosslicens för tre juniorer inkommit. Dessa juniorer har inte 
åldern uppfylld ännu. Utskottet kommer att göra en justering av gällande regelverk 
för juniorer. En särskild prövning efter inkommen ansökan ska göras och efter de 
lämnade meriter tar utskottet ett beslut om att eventuellt frångå den generella 
regeln. 

En skrivelse om ett arrangörsavtal i RC över flera år inkommit. Frågan behandlas på 
nästa utskottsmöte. 

§ 82    Arrangörsträff 

  Utvärdering av arrangörsmöte och möte med SGA under helgen 25-27/11 
diskuterades. Vad utskottet fått till sig så var upplevelsen av träffarna med våra SGA 
och arrangörsträffen var bra. 

§ 83  Bilsportgalan 

 Årets bilsportgala hålls i Jönköping på Elmia. Anmälan ska vara inne till 18/12. CE 
meddelar till kansliet. 

§ 84 Övriga frågor 
Utskottet föreslår att Morgan Östlund ersätter Christer Jönsson som svensk 
rallycrossrepresentant i NEZ. Möte hölls i Helsingfors i november. 

 Rallycrossutskottet förordar Finnskoga MK som arrangör av den svenska VM 
deltävlingen i rallycross. 

 Ett möte med tekniska kommittén planeras för att fastställa ett regelverk för 
hybriddrift i RC. 

§ 85 Nästa möte 
Ordföranden kallar till möte när behov finns. 

§ 86 Mötets avslutande 



– PROTOKOLL RC 7/2022 – 
 

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - RALLYCROSSUTSKOTTET Sidan 3 av 3 

Ordföranden tackade mötets deltagare och förklarade mötet för avslutat. 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Martin Dahlén Christer Ekevad 
 


