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PROTOKOLL RC 1/2023 

Datum: 2023-01-18 

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 
   
   

 

§ 01 Mötets öppnande 
§ 02 Föregående mötesprotokoll. 
§ 03 Fastställande av mötets dagordning. 
§ 04 Pågående ärenden 
§ 05 Ekonomi  
§ 06 Inkomna skrivelser/frågor  
§ 07 Arrangörsavtal RC 
§ 08 Banbesiktare  
§ 09 Övriga frågor 
§ 10 Nästa möte 
§ 11 Mötets avslutande 
 

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

 
§ 02 Föregående mötesprotokoll 

Det upprättade, justerade och publicerade protokollet RC 07/2022 kontrollerades för att se 
att inga bordlagda ärenden eller beslut fanns att överföra till detta möte. 

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

§ 04 Pågående ärenden  
 Kalender är publicerad på SBF hemsida. Namnbytet gällande klass Supernationell 

(tidigare 2400) och Open 2 WD (tidigare supernationell) är också publicerat. Super 
Car Lite kommer ingå i alla SM tävlingar. Regeltexter diskuterades och små 
justeringar gjordes. CE uppdaterar för publicering inom de närmaste veckorna. Antal 
startande för SM värdighet diskuterades och behöver förtydligas i 
mästerskapsreglementet. Målsättningen är minst 10 startande i första tävlingen för 
att få SM värdighet. När serien startat kommer SM värdigheten ligga kvar även om 
nästa deltävling understiger 10 startande i klassen.  
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§ 05 Ekonomi 
 Budgetäskande och verksamhetsplan för 2023 inlämnad. 
 

§ 06 Inkomna skrivelser  
En fråga från en aktiv i klass 2150 gällande modifiering av bakvagn samt ändring på 
motor 1800 cc. CE har gjort förtydligande till föraren. 
 

§ 07 Arrangörsavtal RC   
Förfrågan om att teckna flerårigt SM arrangörsavtal har inkommit. Beslutades att vi 
som tidigare bara tecknar år för år med arrangörer. CE besvarar. 
 

§ 08 Banbesiktare 
 CE rapporterade från ett möte som hållits i frågan. Utskotten utser vilka som ska 

vara banbesiktare i respektive disciplin.  
 
§ 09 Övriga frågor 

Tillståndsavgift för arrangörer diskuterades. Avgiften bör inte vara dubbel vid två 
tävlingar samma helg. CE tar upp detta med Bilstyrelsen. Mallen för domarrapport 
diskuterades, den behöver uppdateras. Utskottet och utsedda domarordförande i 
SM serien utformar en ny version.  

 Resultatsystem togs upp. CJ får uppdraget att kontakta Chronomoto för ett avtal 
gällande SM serien.  

 SM veckan 2023 för RC och CK är tyvärr inställd p.g.a. osäkert väderförhållande i 
Falköping. 

 Profileringsmaterial ska tas fram, vi kollar vad som finns på kansliet och sedan 
beställer det vi önskar för en bättre branding av RC SM. Tygmärken till föraroveraller 
beställes samt profilkläder till officiella funktionärer. Stor backdrop till prisutdelning 
ska tas fram med förbundets loggor. Önskvärt om vi kan ta fram prisbord till alla 
tävlingar så det blir en jämn nivå och ser lika ut på alla tävlingar.  

  
§ 10 Nästa möte 

Ordföranden kallar till möte när behov finns. 

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

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Morgan Östlund Christer Ekevad 
 


