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PROTOKOLL HU 02/2023 
Datum: 2023-02-14 kl 18.00. 
Plats: Teamsmöte 

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

  
 
 

* Erik Uppsäll, Ordförande (EU) 
* Raymond Johansson, Sekreterare (RJ) 
* Roger Rooth, Rallykoordinator (RR) 
* Lars Palmkvist, Racingkoordinator (LP) 
* Pär Karlsson, SBF Teknisk chef (PK) 
 
* P-O Persson (KBT), Under §23 

    

 

§ 18:   Mötets öppnande.                                                           
§ 19:   Godkännande av dagordning. 
§ 20:   Föregående Mötesprotokoll.     
§ 21:   Kvarstående ofärdiga punkter 
§ 22:   Ekonomin & Budget. 
§ 23:   FIA krav på certifierade burar  
§ 24:   Brev om alu kylare  
§ 25:   Avgift för förlängning av NAT HTP  
§ 26:   "Official Bulletin 1975"  
§ 27:   HU hemsida på sbf.se  
§ 28:   Förslag på "Tips o Råd för HTP ansökan"  
§ 29:   Agendapunkter till Teknikermöte 1 april  
§ 30:   Mästerskapsregler 2023 Historisk Rally och Racing 
§ 31:   Rekrytering av tekniker 
§ 32:   Dokumentation av FIA beslut fälgar till Kadett 16V 
§ 33:   Övrigt 
§ 34:   Nästa möte 
§ 35:   Mötets avslutande. 
  

 
§ 18: Mötets öppnande, EU.                                                            
               Erik hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 19:      Godkännande av dagordning, EU.  
               Dagordningen är godkänd.     
 
§ 20:      Föregående Mötesprotokoll, EU. 
              Protokollet 01/2023 är nu godkänt och publicerat 
 
§ 21:      Kvarstående ofärdiga punkter 
               Alla pågående ärenden finns i dagens agenda 
 
§ 22:     Ekonomin & Budget, EU.  
             Resultatet 2022 hölls med liten marginal inom tilldelad budget 
 Budgetäskande för 2023 är nu godkänt 
              Beslut: N/A 
 
§ 23:     FIA krav på certifierade burar  



– PROTOKOLL HU 02/2021 

 

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - HISTORISKA UTSKOTTET Sidan 2 av 3 

              Efter omfattande maildialog med FIA har vi nu kommit till ett läge där vi måste begära ett 
fysiskt möte för att gå igenom och förstå de nya kraven på certifierade burar. 

 De svar vi har fått hittills tolkas som att också en certifierad bur måste uppfylla all 
dimensionskrav och materialspecifikation om certifikatet inte kompletteras med prov eller 
beräkningsunderlag som stöder de alternativa dimensionerna och materialspecifikationerna! 

 PK har tillsammans med Poppo (KBT) försökt förstå konsekvenserna av FIA:s nya tolkning av 
kraven och kommit fram till att i princip alla befintliga bilar med certifierad bur och som 
begär en HTP avkrävs prov eller beräkningsunderlag för att bli godkänd.    

 
               Beslut: PK begär ett fysiskt möte med FIA och tar tillsammans med LP fram ett underlag 

med våra förslag och med vilka konsekvenser FIA:s nya tolkning skulle få på framtida HTP 
ansökningar. 

 
§ 24:     Brev om alu kylare  
              EU har fått ett förslag från en aktiv att begära ändring av App-K avseende kylare. 
 HU diskuterade förslaget och uppdrog till EU att besvara frågeställaren 
    
               Beslut: EU besvarar brevet 
 
§ 25:     Avgift för förlängning av NAT HTP  
               Det har uppdagats att SBF inte har någon fastställd avgift för förlängning av NAT HTP i sin 

lista på avgifter. 
 Detta har nu blivit aktuellt då de första nationella HTP:erna nu passerat 10-årsgränsen för 

sin giltighet och måste förnyas för att fortsätta gälla 
 Eftersom HTP-mallen är helt ny så är arbetet för både tekniker, granskare och kansliet exakt 

detsamma som vid ny ansökan så därför ser vi ingen möjlighet till samma reducerade avgift 
som FIA har vid förlängning av internationell HTP  

   
               Beslut: PK uppdaterar avgiftslistan på hemsidan och förtydligar att det endast är FIA:s avgift 

som reduceras 
 
§ 26:      "Official Bulletin 1975"  
               RJ frågade övriga i HU om förväntad kännedom bland våra tekniker avseende dokumenten 

som finns på ”FIA Historic Database” och behandlar bulletiner med bl.a. indragna handlingar 
och tillägg fram till 1975. 

 Kännedomen är nog blandad bland tekniker och förslaget är att vi tar upp detta vid 
teknikermötet 1 April 

    
               Beslut: RJ tar med detta på agendan för teknikermötet 1 April 
 
§ 27:     HU hemsida på sbf.se  
               RR har fått information om att utskottet även i framtiden själva förväntas hantera hemsidan 

(sbf.se/HU) inklusive eventuella ändringar samt uppdateringar, så som det hittills varit men 
nu krävs nya kunskaper då allting ligger på en ny plattform 

 I första skedet förväntas deltagande på en videokurs på 1,5 timmar vilket RR inte har någon 
möjlighet att delta i. Hur stor arbetsinsatsen är därefter att underhålla sidan är oklart. 

 Kunskapen om hemsidor är alltför låg hos övriga HU-medlemmar för att kunna hantera 
detta. 

 RR repeterar kravet på att utskottet behöver ytterligare en medlem som bl.a. ansvara för 
arbete med hemsidan. 

 EU föreslår att han i första läget tar en diskussion med vår sportgrenskoordinator för att 
försöka hitta en lösning 
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               Beslut: EU tar frågan till sportgrenskoordinatorn 
 
§ 28:      Förslag på "Tips o Råd för HTP ansökan"  
              Pga. tidsbrist flyttas ärendet till nästa möte 
    
               Beslut: Tas med på agendan för nästa möte 
 
§ 29:      Agendapunkter till Teknikermöte 1 april  
              RJ förslår följande 4 punkter: 
 -Nya FIA krav på dokument och mailhantering 
 -FIA:s nya tolkning av krav på certifierade burar 
 -Kännedom om ”FIA official bulletins” 
 -Laget runt (med inskickade frågor) 
    
               Beslut: Agenda enligt förslag. RJ skickar kallelse efter att PK lagt upp konferensen i systemet 

där anmälan skall ske. 
 
§ 30:      Mästerskapsregler 2023 Historisk Rally och Racing 
               RR informerade om att reglerna för 2023 skickades enligt tidigare rutiner till den s.k. 

regelkommittén, men eftersom denna har lagts ner så har dessa inte blivit publicerade. 
 Efter att han fått ny information så har reglerna nu återigen skickats in, men nu till annan 

mottagare som ansvarar för publicering 
   
               Beslut: N/A 
 
§ 31:     Rekrytering av tekniker 
               RJ har haft dialog med en tilltänkt ny tekniker till gruppen. 
 HU ser mycket positivt på förslaget och uppdrog till RJ att gå vidare med förslaget 
    
               Beslut: RJ kontaktar tillfrågad person och planerar för utbildning 
 
§ 32:      Övrigt 
               RR informerade om att han lyckats få en ersättningstävling till den tidigare inställda finalen i 

RM för Historisk Rally. 
 Ny arrangör är Fagersta MS som bjuder in till sitt rally samma datum som tidigare arrangör 
   
               Beslut: RJ skriver ett Officiellt meddelande om detta 
 
§ 33:      Nästa möte 
               21 Mars, 18:00-20:00   
 
§ 34:      Mötets avslutande. 
               Ordföranden tackade mötets deltagare och förklarade mötet för avslutat. 
 
 
Protokoll upprättat av:     Protokoll justerat av: 

Raymond Johansson 
 

_________________________________  ___________________________________ 
Raymond Johansson Erik Uppsäll 




