PROTOKOLL RA 05/2021
Datum:

2021-05-10

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:
(* = beslutande)

* Claes G Elofsson, Ordförande
* Lisa Källberg, Ledamot
* Olle Odsell, Ledamot
Bengt-Åce Gustavsson, Adjungerad
Helene Filander, Adjungerad
Frånvarande:
Fredrik Lestrup, Adjungerad
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Mötets öppnande
Föregående mötesprotokoll
Fastställande av mötets dagordning
Dagsläget
JSM-tabell - STCC
SM-värdighet
TA
Långlopp
Särskild prövning
Nästa möte
Mötets avslutande

§ 058 Mötets öppnande
Ordföranden hälsar övriga mötesdeltagare välkommen och förklarar mötet för öppnat.

§ 059 Föregående mötesprotokoll
Det upprättade protokollet RA 04/2021 har tidigare via mailbeslut kontrollerats, justerats
och lagts till handlingarna.

§ 060 Fastställande av mötets dagordning
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 061 Dagsläget
CGE uppdaterar om läget och om SBF generella riskanalys, som kommer att uppdateras
specifikt för racing. Samtliga mästerskapsreglementen + Mästerskapsracing 2021 är helt
färdigkommunicerade med RK. De sista ligger klara för publicering på hemsidan.

§ 062 JSM-tabell - STCC
JSM ingående i STCC får en egen mästerskapstabell men med vissa korrigeringar. CGE
handlägger.

§ 063 SM-värdighet
CGE skickar in ärende till FS gällande öppet mästerskap, utformat som ett projektförslag
under säsongen 2021.
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§ 064 TA
HF uppdaterar om läget med TA. Första deltävlingen körs på Mittsverige-banan. Ca 30-40
deltagande bilar, dessvärre färre än vanligt.

§ 065 Långlopp
OO uppdaterar om läget. MSLS ställde in deltävlingen på Mantorp till följd av lokala
pandemirestriktioner. RM Endurance-reglemente kommer fastställas inom kort och
publiceras. OO handlägger.

§ 066 Särskild prövning
Albin Karlsson, ansöker om avsteg från full förarlicensutbildning Formel/Racing samt att
ansöka om Nationell Formellicens Junior. Med stöd av insänd dokumentation samt
inhämtad information beviljar vi. CGE handlägger.
Hyllinge MS (via funktionärsansvarig Kent Bengtsson) ansöker om avsteg från FU-licensnivå
för posteringschefer. Rolf Andersson, Tony Bohman och Stefan Jönsson beviljas, efter
särskild prövning, att tjänstgöra som posteringschef vid Hyllinge MS tävlingar 2021, trots
avsaknad av formell behörighet. CGE handlägger.
Tyronne Hultén/Bo Anckarman ansöker om avsteg från katalysatorkrav för tävlingsbil
Lucchini P3 95 på grund av uppenbara konstruktions- och anpassningssvårigheter av
avgassystem för ljudnivå 95 dB LAF. Bilens konstruktion omöjliggör både katalysator och en
effektiv ljuddämpare.
Med stöd av insänd och inhämtad dokumentation beviljar Racingutskottet ett personligt
avsteg från katalysatorkrav. CGE handlägger.

§ 067 Nästa möte
Digitalt möte via Teams måndag 7 juni.

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

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

___________________________________

___________________________________

Lisa Källberg

Claes G Elofsson
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