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 PROTOKOLL RA 01/2023 

Datum: 2023-01-21 

Plats: Scandic Elmia, Jönköping 

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

* 
* 
* 
 

Claes G Elofsson, Ordförande 
Lisa Källberg, Ledamot 
Olle Odsell, Ledamot 
Bengt-Åce Gustavsson, Adjungerad 
Helene Filander, Adjungerad 
Anna Axehult, Adjungerad 
 
Inbjudna: 
Emil Svensson, Promotor NE1 (del av mötet) 
Anna Nordkvist, GS/VD (del av mötet) 
 
Förhinder: Fredrik Lestrup, Adjungerad 

 

§ 001 Mötets öppnande 
§ 002 Föregående mötesprotokoll 
§ 003 Fastställande av mötets dagordning 
§ 004 Budget 2023 
§ 005 Nordic Time Attack 
§ 006 Endurance NE1 
§ 007 Landslag 
§ 008 Framtida formelbil 
§ 009 PCCS 2023 
§ 010 Miljöstationer 
§ 011 Infobroschyr 
§ 012 Elmia 2023 
§ 013 Isracing 
§ 014 Radical  
§ 015 Långlopp Norrland 
§ 016 Bidrag Nordic Time Attack 
§ 017 RD PCCS 
§ 018 FÖ-licenser 
§ 019 Tankstationer långlopp/Endurance  
§ 020 CL-kurs IS-racing 
§ 021 Dispens/Särskild prövning  
§ 022 Nästa möte 
§ 023 Mötets avslutande 
 

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

§ 002 Föregående mötesprotokoll 
Det upprättade protokollet RA 13/2022 har tidigare via mailbeslut kontrollerats, justerats 
och lagts till handlingarna.   
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§ 003 Fastställande av mötets dagordning 
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes. 

 
§ 004 Budget 2023 

Utskottet inväntar ännu beslut gällande inlämnad budget för året 2023.  
 

§ 005 Nordic Time Attack 
HF berättar om hur upplägget är med NTA inför 2023 och hur hennes roll ser ut. NTA vill 
genomföra korrigeringar i sina klasser och utskottet ber om underlag för ändringarna. NTA 
har även fått frågan om att ta in historiska formelbilar och diskussionen har lyfts.  
 

§ 006 Endurance NE1 
Emil från Race4Fun och NE1 berättar om planerna för kommande säsong. Han berättar även 
om studiebesöket på Dubai 24h och vad de tar med sig hem till sina serier. Viss justering av 
NE1 tävlingsreglemente kan ev. komma att ske. OO och CGE upprätthåller kontakten. 

 
§ 007 Landslag 
 Utskottet diskuterar och enas kring våra nomineringar till RA-landslaget för 2023. BÅG 

återkopplar till Pier.  

 
§ 008 Framtida formelbil 
 BÅG berättar om nuläget i Formula Nordic, som ser positivt ut. 10 bilar är anmälda i 

dagsläget.  
 CGE berättar om formelbilsracing inom NEZ och hur läget ser ut inför årets säsong.   

 
§ 009 PCCS 2023 
 CGE deltog under fredagen vid Porsches presentation av säsongen 2023 där information 

delgavs om planerna för PCCS/PSCS samt hur organisationen ser ut efter de interna 
förändringar som skett.   

 
§ 010 Miljöstationer 

Vi konstaterar att alla banor i dagsläget inte har miljöstationer. Utskottet ser över detta. CGE 
handlägger.  

 

§ 011 Infobroschyr 
BÅG lyfter den feedback som har inkommit. HF skickar in från NTA inom kort.  
 

§ 012 Elmia 2023 
SBF centralt kommer att ställa ut under påskhelgens Elmia-mässa och utskottet diskuterar 
och grovplanerar vårt deltagande. CGE upprätthåller kontakt med Magnus K. 

 
§ 013 Isracing 2023 

Kalender för säsongen är klar. Oklarheter gällande huruvida deltävlingen i Luleå kommer att 
köras i hamnområdet eller ej. Besked inom kort. CGE handlägger. 

 

§ 014 Radical  
Svar har inkommit från Filip gällande poängtabeller vid RM-status. Utskottet godkänner RM-
status för Radical för säsongen 2023. CGE meddelar förutsättningarna. 
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§ 015 Långlopp Norrland 
Det har inkommit ett förslag till en bulletin från Gustaf Ulander avseende en smärre 
justering av tävlingsregler gällande långlopp Norrland – Endurance Racing Light. Utskottet 
godkänner förslaget. CGE handlägger. 

 

§ 016 Bidrag Nordic Time Attack  
Ansökan har inkommit om ekonomiskt bidrag från nya ägarorganisationen i NTA för 
återstart av serien under 2023. Utskottet avslår ansökan men rekommenderar att man söker 
återstartsstöd hos SBF centralt. CGE meddelar. 

 

§ 017 RD PCCS 
Ansökan gällande Race Directors och assisterande Race Directors har inkommit från PCCS. 
Ansökan avser RD-roller för Mikael Carlsson och Ulf Sanell samt ass. RD-roller för Emma 
Malmros och Thomas Johansson. Utskottet godkänner efter de kompletteringar som gjorts. 
CGE handlägger. 

 

§ 018 FÖ-licenser 
Utskottet diskuterar FÖ-licenser efter de konferenser som varit under 2022 och den 
feedback som då inkommit. Vi ser en fördel att slå samman Racinglicens och Historisk 
Racinglicens till en licens = Racing. Vi är sedan tidigare eniga om att ta bort Debutlicensen 
och ersätta denna med exv. Trackday-licens. CGE tar detta vidare till den pågående 
Licensutredningen. 

 

§ 019 Tankstationer långlopp/Endurance 
Det har inkommit frågor och synpunkter gällande tankstationer vid långlopp/Endurance och 
efter diskussion med sakkunniga väljer utskottet att godkänna tankstationer. En lista med 
godkända modeller kommer att tas fram för fastställande. OO kontaktar Tekniska 
kommittén gällande vilka modeller som skall godkännas.  

 

§ 020 CL-kurs IS-racing 
Det preliminära datumet var 19/1 men har nu ändrats och kursen kommer att genomföras 
den 5/2 i Luleå. CGE författar inbjudan, mailar ut denna till berörda samt gör ett OM. 

 

§ 021 Dispens/Särskild prövning 
 Ansökan har inkommit från Thomas Johansson, PCCS (Porsche Carrera Cup Scandinavia) 

om dispens från banlicenskrav FIA Grade 3 för klassens tävlingar 2023 på vissa banor. Vi 
beviljar. CGE handlägger. 
 

 Weine Holmberg , ansöker om att återfå ’utgången’ Nationell Racinglicens. Vi beviljar 
med förbehåll. CGE handlägger. 
 

 Niclas Hagberg ansöker om dispens för förarlicensutbildning Racing för att erhålla 
Nationell RA-licens. Efter särskild prövning, med stöd av förevisad och inhämtad 
dokumentation, beviljar vi med förbehåll. CGE handlägger.  
 

 Ola Nilsson ansöker om dispens för förarlicensutbildning Racing för att erhålla Nationell 
RA-licens. Efter särskild prövning, med stöd av förevisad och inhämtad dokumentation, 
beviljar vi med förbehåll. CGE handlägger.  

 

§ 022 Nästa möte 
 Digitalt möte 16/2, kl. 19.00   
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§ 023 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade mötets deltagare och förklarade mötet för avslutat. 

 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Lisa Källberg Claes G Elofsson 


