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PROTOKOLL HU 01/2023 

Datum: 2023-01-10 kl 18.00. 

Plats: Teamsmöte.  

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

  
 
 

* Erik Uppsäll (EU), Ordförande 
* Raymond Johansson (RJ), Sekreterare 
* Roger Rooth (RR), Rallykoordinator 
* Lars Palmkvist (LP), Racingkoordinator 
   Conny Johansson (CJ), Adjungerad (delvis) 
   Pär Karlsson (PK), Teknisk Chef SBF 

    

 

§ 01:   Mötets öppnande.                                                           
§ 02:   Godkännande av dagordning. 
§ 03:   Föregående Mötesprotokoll.     
§ 04:   Pågående ej avslutade ärenden 
§ 05:   Ekonomin & Budget. 
§ 06:   Uppföljning av info till tekniker om nya FIA krav 
§ 07:   Organisation och ansvarsfördelning inom HU 
§ 08:   Bilsportgalan 2023. Prisutdelare? 
§ 09:   Hantering av OM 
§ 10:   Tekniska regler i TR 
§ 11:   Igångsättningstillstånd historiska bilbyggen 
§ 12:   Diarie på inkomna ärenden o frågor 
§ 13:   Rekrytering av Tekniker 
§ 14:   HU möteskalender 2023 
§ 15:   Övrigt 
§ 16:   Nästa möte 
§ 17:   Mötets avslutande. 
  

 
§ 01: Mötets öppnande, EU.                                                            
               Erik hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 02:      Godkännande av dagordning, EU.  
               Dagordningen är godkänd.     
 
§ 03:      Föregående Mötesprotokoll, EU. 
              Protokollet är godkänt och redan publicerat på SBF hemsida 
 
§ 04:      Pågående ej avslutade ärenden 
               Inga öppna oavslutade ärenden     
 
 
§ 05:     Ekonomin & Budget, EU.  
              Utfall 2022 var inom budget. 
 Ännu inget beslut om årets budget 
              Beslut: N/A 
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§ 06:     Uppföljning av info till tekniker om nya FIA krav 
               RJ informerade om att det inte kommit några kommentarer på det utskickade brevet med 

information om nya FIA-krav på hur ansökan och ändringar skall hanteras. 
 HU diskuterade om att använda exakt samma rutiner för Nationella HTP:er  fast med Svensk 

text på rubriker. 
               Beslut: RJ skickar ut en komplettering av rutinerna för HTP ansökan inklusive informaton om 

hur svenska ansökningar skall hanteras 
 
§ 07:      Organisation och ansvarsfördelning inom HU                
 Det förslag på organisation och ansvarsfördelning inom HU som tidigare distribuerats 

accepterades med liten ändring på vilka som får besiktiga vad. Enda begränsningen finns på 
Rallybilar 1970-> där endast de som har utbildning på Homologering får göra detta. Däremot 
kan alla tekniker besiktiga bilar inom ej homologerade rallybilar samt alla racingbilar.   

  
               Beslut: Enligt förslag med liten justering. 
 
§ 08:      Bilsportgalan 2023. Prisutdelare? 
               HU kommer att ta hand om prisutdelningen för både Rally och Racing inom historisk 

bilsport. 
 Ambitionen är att vi skall ansvara för för prisutdelningen vid framtida utdelningar 
                
 Beslut: EU tillsammans med LP tar hand om Racing och EU tillsammans med RR delar ut 

priserna för Rally   
 
§ 09:      Hantering av OM 
               RJ frågade om hur HU hanterat detta tidigare och fick svaret att det alltid skickas till kansliet 

för publicering på SBF:s hemsida och att det sedan också läggs en kopia på HU:s egna 
hemsida    

               Beslut: N/A 
 
§ 10:      Tekniska regler i TR 
               En fråga har kommit från TK om HU skall ligga kvar med nationella undantag på säten, 

bälten, Vissa FT-3 tankar samt släcksystem eller om vi skall skapa ett eget tekniskt 
reglemente för i huvudsak bilar med Nationell HTP. 

 Efter en lång diskussion beslutades att bereda denna fråga vidare innan vi tar ett beslut.  
   
               Beslut: Frågan bereds vidare (om tid finns så tas detta upp när vi träffas på Bilsportgalan) 
 
§ 11:      Igångsättningstillstånd historiska bilbyggen 
               RJ frågade om HU skall gå vidare med Igångsättningstillstånd vid nya ansökningar för HTP, 

både nationella och internationella. 
 Anledningen är i så fall att vi skall få koll på vilka projekt som faktiskt pågår och vilka som har 

lagts ner, dvs, ett verktyg för att rensa i listan över pågående ansökningar. 
 PK tar på sig att skapa ett enkelt Igångsättningsintyg och att i framtiden ansvara för en enkel 

databas på dessa. 
 Inriktningen är att IG skall gälla i 3 år och sedan antingen förlängas om projektet lever eller 

avslutas om det inte längre är aktuellt  
   
               Beslut: PK tar fram ett förslag till nästa möte 
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§ 12:      Diarie på inkomna ärenden o frågor 
               För att inte missa eller glömma att bereda och svara på frågor från frågeställare föreslår RJ 

att vi inför en enkel diarieliggare på alla inkomna frågor med vem som är ansvarig och när 
det har avslutats och besvarats. 

 Det betyder då att övriga i HU informerar RJ om inkomna frågor som behöver beredas och 
lägger då in ärendet i listan. 

 
               Beslut: Enligt förslag 
 
§ 13:      Rekrytering av Tekniker 
               HU ser ett behov av att rekrytera nya tekniker som kan skapa HTP:er 
 Enligt ny ansvarsfördelning så är det i huvudsak RR och LP som ansvarar för detta men tar 

givetvis tacksamt emot förslag på personer som både kan och vill ta på sig denna uppgift 
    
               Beslut: N/A 
 
§ 14:      HU möteskalender 2023 
               RJ förslår en fast möteskalender för det kommande året och efter diskussion så blev det 

andra tisdagen i varje månad exklusive juli och augusti  
   
               Beslut: Enligt förslag med start från februari 2023 
 
§ 15:      Övrigt. 
               Det pågår an animerad dialog med FIA angående certifierade burar i bilar med HTP. 

Ärendet är mycket jobbigt och vi har fått märkliga svar. PK arbetar vidare och tar hjälp av 
Eric Emanuelsson i TK 

               Beslut: Ärendet sätts upp på diarielistan och ”ägs” t.v. av PK 
 

SBF har skickat in en ansökan till FIA om alternativ fälg för Opel GSI 16V Ärendet kommer 
upp på nästa TGW där EU deltar och föredrar ärendet 
 

               Beslut: Ärendet sätts upp på diarielistan och ”ägs” t.v. av EU 
 

 
§ 16:      Nästa möte 
               Pga. skidsemester så blir nästa möte den 14 februari kl 18:00. Teamsmöte. RJ kallar. 
               
§ 17:      Mötets avslutande. 
               Ordföranden tackade mötets deltagare och förklarade mötet för avslutat. 
 
 
 
Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 Raymond Johansson         

___________________________________  ___________________________________ 
Raymond Johansson Erik Uppsäll 
 


