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 PROTOKOLL RY 01/2023 
Datum: 2023-01-03 
Plats: Teamsmöte.  

     Närvarande: 
(* = beslutande) 

 
 
 
 
 

 
 
                                                  
 
 
 

                                               
Frånvarande:       
Fredrik Andersson (FA), Adjungerad 
Thomas Borssén (TB), SRM 
 
Till Officiella meddelanden:  

* 
* 
* 
 * 

 
 
 

 

Janne Rydh (JR), Ordförande 
David Lindström (DL), Ledamot 
Theres Thörnevall (TT), Ledamot 
Benny Cronert (BC), Ledamot  
Patrik Persson (PP), SRM 
Lars Jonsson (LJ), SBF 
Håkan Andersson (HA), Tekniska Kommittén 
 
 
 

§009  Tillägg i RY-T 7D 4.0  
 

§ 001   Mötets öppnande 
§ 002 Föregående mötesprotokoll 
§ 003 Fastställande av mötets dagordning 
§ 004 Pågående ärenden 
§ 005 Ekonomi 
§ 006 Landslag 
§ 007 SM 
§ 008 Däck 
§ 009 Teknik 
§ 010 Dispenser 
§ 011 Öppet Rallyforum 
§ 012 SGA 
§ 013 Rallyregler 
§ 014 Övriga frågor 
§ 015 Nästa möte 
§ 016 Mötets avslutande 
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§ 001	 Mötets öppnande 	
	 Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
§	002	 Föregående mötesprotokoll	
	 Föregående protokoll läggs till handlingarna 
§ 003	 Fastställande av dagordning	
	 Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.	
§ 004	 Pågående ärenden	

- Ligger under respektive paragraf. 
§ 005	 Ekonomi 

- Inget att notera på detta möte, resultat för senaste månaden utskickat på mail. 
§ 006	 Landslag 

- Allmän information om landslaget, mail ang. landslagets strategi 2030 skickat till 
RU från förbundskapten Pier Steffansson. 

§ 007	 SM 
 SRM: 

- Lägesrapport. 
- SRM dubbelkollar med Södra att inte nytt datum för Älvbygdens deltävling 

påverkar RS-DM. 
- Förberedelserna inför SM-premiären i Lima fortskrider enligt plan. SRM och SBF 

planerar för en gemensam PR inför tävlingen. 
- Vara vill byta datum för sin deltävling till den 26/8. SRM kollar upp detta. 
SM 2024: 
- En projektgrupp skall sättas samman för att dra upp riktlinjerna kring Rally-SM 

2024 när SBF tar över mästerskapet. JR representerar RU i denna grupp. Ett 
första möte är planerat till 11/1. I nuläget finns ingen utsedd projektledare. 

- PP ställer gärna upp som bollplank för diskussioner om framtida Rally-SM.  
§ 008	 Däck 

- Däcklista skickad till kansliet för publicering. 
§ 009	 Teknik                                            

- RU går igenom remissvar från TK för 1300 Rallycups regler och ett nytt möte 
genomförs när samtliga satt sig in i frågan. 

- Brandsläckare för olika bränslen, enligt Rickard Johansson, SBF 
Säkerhetsansvarig, så anges på nyare brandsläckare vilka ämnen de fungerar att 
släcka. Det bör därmed vara upp till resp. tävlande att välja rätt typ av släckare 
för det bränsle man använder i sitt tävlingsfordon. 

- Restriktorstorlek Nat4WD, ett Teamsmöte har genomförts med flera inblandade. 
Vidare utredning krävs innan nåt beslut kan tas. 

- Proto-cars – JR kollar med Finland hur de hanterar dessa bilar i sitt nationella 
tekniska reglemente. 

- Fråga angående möjlighet att homologera en nuvarande standardrallybil med 
motorkod B234 till Grupp F. TK har utrett detta och kommit fram till att denna 
motorkod bör vara godkänd i RY-T 7D 4.0. JR skriver ett OM om detta som gäller 
till dess att RY-T 7D uppdateras nästa gång. HA och DL bistår med underlag för 
OM. 

- En fråga om stötdämpare och bromsar i Grupp F har inkommit. TK tar med sig 
frågan och återkommer. 
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- Uppgifter har inkommit om att ett flertal Toyota Corolla som omhomologerats 
från Grupp H till Grupp Hb har modifierat stag i certburen för att få plats med 
fyrspjällsteknik i insuget. TK tar frågan och undersöker vidare och återkommer. 

§ 010 Dispenser 
- Jörgen Joons önskar en dispens för att använda ”Coralba-Arnes låda” och 

framställa arrangörsnoterna till Tierps tävling då den flyttats till slutet av februari 
och ordinarie notskrivare är upptagen tiden före tävling. JR svarar och uppmanar 
till kontakt med samtliga godkända notskrivare i första hand för att lösa 
problemet. 

- Kent Olsson från Tierp önskar en dispens för uppklassning till B-förare då han 
anser att han kör mycket fortare än övriga tävlande i C 2WD efter erfarenhet från 
andra sportgrenar. JR svarar att då bör snart tillräckligt många 
uppklassningspoäng finnas för att följa normala förfarandet för uppklassning och 
ingen dispens blir aktuell. 

§ 011 Öppet Rallyforum 
- Inget nytt har framkommit efter det genomförda evenemanget. 

§ 012 SGA   
- Nästa möte sker via Teams den 15/2 - 2023.  

§ 013 Rallyregler 
- JR presenterade ett utkast till tilläggsregler för SM-Sprintregler. Nytt utkast 

kommer på mail efter feedback på mötet. 
- Tävlingsregler RY 2023 med bilagor är godkända och skickas till kansliet för 

publicering på hemsidan. 
- BC, konstruerad tid vid olycka, information insamlas fortsatt. 
- DL har påbörjat arbetet med framtagning av kravspec. för trackingsystem. 

§ 014 Övriga frågor 
- Frågor ang. hinder på sträckor har inkommit från Conny Hansson. JR svarar. 
- Brev har inkommit från Hans Bååth ang. reklam på tävlingsbilar. Denna fråga 

kräver hjälp från SBF marknadsansvariga för att reda ut hur den ska tas vidare. 
- Allt material från tidigare undersida på hemsidan ska vara överflyttat till Rallys 

undersida på den nya hemsidan. Dubbelkontroll behövs för att se över att inget 
missats i överflytten. 

- Profilkläder ska nu gå att beställa igen. TT ser över och tar fram förslag på vilka 
kläder vi bör ha inom RU. 

§ 015 Nästa möte 
- Nästa möte tisdag 24/1 kl 20:00 

§ 016 Mötets avslutande 
- Ordföranden tackade mötets deltagare och förklarar mötet avslutat kl. 22:15. 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Benny Cronert Janne Rydh 


