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§ 94

Mötets öppnande

* Christer Ekevad (CE) - Ordförande
* Magnus Krokström (MK) – Ledamot
* Christer Jönsson (CJ) – Ledamot
Thomas Persson (TP) – Adj. Ledamot

Ordföranden hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 95

Föregående mötesprotokoll
Det upprättade, justerade och publicerade protokollet RC 06/2021 kontrollerades för att se
att inga bordlagda ärenden eller beslut fanns att överföra till detta möte.

§ 96

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

§ 97

Pågående ärenden
Däckupphandling/förfrågan är utskickad svar har kommit in.
Tekniska reglementen för perioden 2022-24.
Förfrågan om Rc-SM 2022 skickas ut till arrangörer. (Även Backe)
Diskussion av ett upplägg för XC Crosscar i samband med RC Sm 2022.

§ 98

Ekonomi
Rapport har kommit, men är inte komplett. Inga avvikelser så här långt.

§ 99

Inkomna skrivelser
a) Ansökan om dispens p.g.a. ålder – avvisades. CE underrättar fråganden.
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b) RCU har fått en bra redogörelse för insprutningssystem.
c) Fråga om varför inbjudningsklasser inte deltagit i SM 2021. CE svarar.
§ 100 Tekniska regler 2022
Flera propåer om insprutning i 2150.
Supernationella reglementet justeras.
2400 i stort lika men viktförhållande kan bli ändrat.
Open 2WDs reglemente har hyllats och verkar vara det som kan få fler deltagare i
klassen.
§ 101 SM i Rallycross 2022
Max 5 deltävlingar för att öppna för DM-serier.
Önskvärt att kunna köra 2 träningar. I synnerhet för nybörjare.
3 eller 4 varv i kval beror av banlängd och tävlingslängd och kan skilja mellan banor.
5-bilsheat rakt över. (Bevisat att det ger färre skador på bilar.)
2- eller 1-dagstävlingar. Bedöms efter förutsättningar.
Max antal startande? Kommer sannolikt bli nödvändigt då t.ex. XC-crosscar kommer
in. Tävlingar måste vara attraktiva för publik på plats och då får det inte ta ”för lång
tid”.
RallyX har inte kalendern för 2022 klar. Diskussion om liknande upplägg som tidigare
med en deltävling och en Superfinal tillsammans.
§ 102 Antal tittare
Förra året hade vi ca 200.000 tittare på Superfinalen på SVT. I år hade vi nästan
400.000!!
Väldigt trevliga siffror och det är värdefullt för alla som jagar sponsorer.
Inga siffror för SBF-play fanns tillgängliga, men de är sannolikt också bra.
§ 103 Till nästa SM-reglemente
Det blir ett max antal startande i Superfinalen.
Alla ska ha ”Svensk Bilsport-logga” på overallen, kanske fler.
Vid prisutdelning och övrig fotografering i samband med mottagande av pris ska
reglementsenlig klädsel bäras. Detta gäller alla serier.
§ 104 Övriga frågor
Inga övriga frågor idag.
§ 105 Nästa möte
Ordföranden kallar till möte när behov finns.
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§ 106 Mötets avslutande
Ordföranden tackade mötets deltagare och förklarade mötet för avslutat.

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

___________________________________

___________________________________

Magnus Krokström

Christer Ekevad
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