
SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - TEKNISKA KOMMITTÉN Sida 1 av 3 

 PROTOKOLL TK PROTOKOLL 1/2023 

Datum: 2023-01-03 

Plats: Telefon/ Teams 

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

* 
* 
* 

 
 
 
 

 
Håkan Andersson (HA),      Ordförande 
Eric Emanuelsson  (EE),      Ledamot 
Raymond Johansson (RJ)   adjungerad 
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:  

   

 

§ 1       Mötets öppnande  
§ 2       Föregående mötesprotokoll  
§ 3       Fastställande av mötets dagordning  
§ 4       Pågående ärenden  
§ 5       Ekonomi  
§ 6       Visionsarbetet 2025  
§ 7       TR 2023 
§ 8       Tekniker kurshelg utvärdering   
§ 9       Fråga tankplacering DG   
§ 10     Fråga tankanläggning 
§ 11     Fråga enkel vagn bok klubbracing 
§ 12     Rapport RU  
§ 13 Teknikbussen  
§ 14 Övrigt  
§ 15 Nästa möte 
§ 16 Mötets avslutande  

 

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

§ 2 Föregående mötesprotokoll. 
Det upprättade, justerade och publicerade protokoll TK 15/2022 kontrollerades för att se att 
inga bordlagda ärenden eller beslut finns att överföra till detta möte.  

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



– PROTOKOLL TK 15/2022 – 

 

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - TEKNISKA KOMMITTÉN Sidan 2 av 3 

 

 
§ 4 Pågående ärenden.  

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

Beslut. EE kallar. 
b. SÄK 001. Fortsatta diskussioner beträffande möjligheten att använda SÄK001 i dörr utan 

rutram. 

Beslut.GA kollar en Subaru Impreza som ej har rutram. 
c. Reparation av R5 bilar diskuterades då TK saknar återkoppling ifrån bilägaren. 

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

§ 5 Ekonomi. 
Ingen återkoppling på inlämnat budgetförslag.    

Beslut: Ej erhållit priset för turbotolkarna för eventuell subventionering. 

§ 6 Visionsarbetet 2025. 
Fortsatt arbete och närvaro vid tekniska kontroller önskades av rörelsen 2023. 

Beslut: Avvaktar SBF´s vision 2030  

§ 7 TR 2023 
Diskuterades om historiska bilars nationella särregler i skall ingå i TR. 

Beslut: EE och PK går igenom 2023 års uppdateringar. Historiska regler i TR tas upp på nästa 
HU möte. 

§ 8 Tekniker kurshelg utvärdering   
60% har svarat. I överlag positivt. Uppstyrning av de två grupperna kan justeras.  

Beslut: FR skickar den senaste uppdaterade sammanställningen.  

§9 Fråga tankplacering DG 
 Fråga om placering av säkerhetstank för en Driftingbil. 

Beslut: EE meddelar aktuell registrerings mannen att pga säkerhetsaspekterna skall 
regelverket följas.       

§ 10 Fråga tankanläggning 
Fråga om användning av mobil tankanläggning typ entreprenad för långlopps tankstopp. 

Beslut: TK rekommenderar ur säkerhetssynpunkt att en CE och godkänd för transport till 
 direktförbrukning enligt ADR 1.1.3.1. c) mobil tankanläggning får användas. Dock är det upp 
 till respektive arrangör att sina regler specificera om några av alternativen i TR som ej får 
 användas. EE meddelar frågeställaren samt att TR uppdateras. 

 
§ 11 Fråga enkel vagn bok klubbracing 

Fråga om vilken typ av vagn bok som ska användas i enkla tävlingsformer. Diskuterades.  

Beslut: PK har dialog med frågeställaren. PK och FR ser över framtida krav på vagnböcker. 
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    § 12 RU rapport.  

 Brandsläckare – Bränsle 

 Beslut: Texten i TR ses över. Den tävlande skall ha en släckare som är avsedd för det 
 bränsleslag som används. Släckare enligt Släcksystem enligt FIA 8865-2015 Technical list nr 
 52 är specificerad och märkt beroende på bränsleslag Class I-V.  

 Protocar 

 Beslut: GA undersöker Protocar 
 
 Fråga om Volvo 16V B234 i GrF. 

 Beslut: TK ser inget hinder att tillåta Volvo 940 med denna motor då den uppfyller effekt vikt 
 förhållandet.  Upp till RU att besluta om uppdatering av tekniska reglementet. 

 Fråga om uppdatering av tekniska reglementen GR F avseende stötdämpare. 

Beslut: Det är upp till RU att besluta om dom vill utveckla Gr-F bilarna mer.       

§13 Teknikbuss.   
Nya teknik bussens inredning arbetet har HA påbörjat. Gamla PoP off testaren kan ev säljas 
till Södra Bilsportförbundet. 

Servicebehov (motorlampan lyser intermittent). 

Beslut: HA hanterar.  

§ 14 Övrigt. 
Raymond Johansson beslöts att bli adjungerad i TK och vi hälsar Raymond välkommen. 

§ 15 Nästa möte. 
 Nästa möte planeras till den 31/1 - 2023. 

§ 16 Mötets avslutande. 
Mötets ordförande HA tackade mötesdeltagarna.  

 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Eric Emanuelsson Håkan Andersson 


