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PROTOKOLL RC 2/2023 

Datum: 2023-03-01 

Plats: Teamsmöte 

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

* 
* 
* 

 

Christer Ekevad (CE) - Ordförande 
Thomas Persson (TP) – Ledamot  
Morgan Östlund (MÖ) – Ledamot 
Christer Jönsson (CJ) – Sportgrenskoordinator  
Martin Dahlén (MD) Adjungerad 

  Kurt Pettersson (KP) Adjungerad 
   
   

 

§ 12 Mötets öppnande 
§ 13 Föregående mötesprotokoll. 
§ 14 Fastställande av mötets dagordning. 
§ 15 Pågående ärenden 
§ 16 Ekonomi  
§ 17 Inkomna skrivelser/frågor  
§ 18 Elmiamässan 
§ 19 Banbesiktarträff 
§ 20 Möte med framtida arrangörer 
§ 21     Marknadsföring XC inbjudningsklass 
§ 22 Övriga frågor 
§ 23 Nästa möte 
§ 24 Mötets avslutande 
 

§ 12 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
§ 13 Föregående mötesprotokoll 

Det upprättade, justerade och publicerade protokollet RC 01/2023 kontrollerades för att se 
att inga bordlagda ärenden eller beslut fanns att överföra till detta möte. 

§ 14 Fastställande av mötets dagordning 
Den i förväg utsända dagordningen för mötet fastställdes. 
 

§ 15 Pågående ärenden  
Domarordförande till Rallycross SM blir i Strängnäs Morgan Östlund, Västerås Kurt 
Pettersson, Lycksele Daniel Nyman och i Höljes kommer domarordförande utses av 
RallyX. Vi behöver dock hitta en SM domare till RallyX juryn i Höljes. 
Strängnäs SM tävling kolliderar med EM i Ungern efter ändring i FIA kalendern. Detta 
påverkar vår leverantör av resultat och tidtagning, Chronomoto som även leverera 
till EM. Vi hoppas dom löser båda tävlingarna och tror på lösning utan att flytta vår 
tävling. 
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§16 Ekonomi 
Budgetutfall för 2023 ej kommit. 
 

§ 17 Inkomna skrivelser  
En fråga angående om viktabellen för äldre bilar före 1974 med vagnbok före 2018 
gäller fortfarande. Detta meddelades i den förra regelperioden. CE svarar 
vederbörande. 
 

§ 18 Elmiamässan  
Elmia mässan 7-10 april diskuterades. Rallycross har en yta att disponera med plats 
för bil. Vi behöver bestämma vem som kan delta. CE kontaktar Pierre och kollar vilka 
av våra landslagsförare som kan ställa upp. Vi behöver hitta en Supercar eller RX1e 
till montern. Ett planeringsmöte är bokat 8 mars för mera detaljer. 
 

§ 19 Banbesiktarträff 
 Det planeras en träff med Pernilla Karlson miljö och säkerhet tillsammans med 

utskotten i Västerås 8/6. Utskotten ska utse och godkänna banbesiktare. Förslaget är 
att ha ca.  5-6  personer spridda över landet. Eftersom det har varit länge sedan 
gruppen hade möten så är detta extra viktigt. Vi behöver lägga en jämn nivå om hur 
banor ska se ut. CE stämmer av med Pernilla ur upplägget blir. 

 
§ 20 Möte med framtida arrangörer 
 Beslutades att kalla arrangörer till framtidsmöte under sommaren. Vi behöver jobba 

på kommunikation med arrangörer så vi kan säkrar arrangörer som håller SM nivå 
och få banor som är populära hos förarna. 

 
§ 21 Marknadsföring XC inbjudningsklass 
 Vi behöver marknadsföra XC så vi får förare att komma till SM serien. CE tar kontakt 

med några förare för att kunna marknadsföra förare som ska köra. Tanken är att få 
minst 10 förare att köra XC cup för att sedan ge klassen SM värdighet till 2024  

 
§ 22 Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp. 
  
§ 23 Nästa möte 

Ordföranden kallar till möte när behov finns. 

§ 24 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade mötets deltagare och förklarade mötet för avslutat. 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Morgan Östlund Christer Ekevad 
 


