PROTOKOLL RA 06/2021
Datum:

2021-06-07

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:
(* = beslutande)

* Claes G Elofsson, Ordförande
* Lisa Källberg, Ledamot
* Olle Odsell, Ledamot
Bengt-Åce Gustavsson, Adjungerad
Helene Filander, Adjungerad (del av mötet)
Frånvarande:
Fredrik Lestrup, Adjungerad

§ 069
§ 070
§ 071
§ 072
§ 073
§ 074
§ 075
§ 076
§ 077
§ 078
§ 079

Mötets öppnande
Föregående mötesprotokoll
Fastställande av mötets dagordning
Dagsläget
TA
Formel/Racinglicens
Åldersdispenser
Långlopp
Särskild prövning
Nästa möte
Mötets avslutande

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

§ 070 Föregående mötesprotokoll
Det upprättade protokollet RA 05/2021 har tidigare via mailbeslut kontrollerats, justerats
och lagts till handlingarna.

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

§ 072 Dagsläget
Nya restriktioner har börjat gälla från 1:a juni. Utskottet har fått fråga från Anna om
munskyddskrav. Utskottet anser att det inte skall vara obligatoriskt utomhus men inomhus
rekommenderas munskydd. CGE meddelar Anna samt uppdaterar RA-riskanalys för
hemsidan.

§ 073 TA
HF uppdaterar om läget i TA. Datum för deltävlingen på Mantorp Park har ändrats, men är
ännu inte fastställt.

§ 074 Formel/Racinglicens
Med grund av beslut i protokoll RA 04/2021 § 52 har vi skickat in ett FS-ärende om att slopa
förarlicenskategorin Formel för att samla all racing under en kategori = Racing med
iscensättande vid årsskiftet 2021/22. FS har godkänt förslaget.
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§ 075 Åldersdispenser
Efter ingående interna diskussioner avseende åldersdispenser har vi beslutat att skicka in ett
FS-ärende om att upphäva regeln att dispenser gällande ålder inte får utfärdas. Enligt
utskottets mening går denna regel stick i stäv gentemot vår vision, där vi bl.a. skriver att vi
ska bli fler. CGE handlägger.

§ 076 Långlopp
OO uppdaterar oss om senaste nytt inom långlopp, specifikt RM Endurance.

§ 077 Särskild prövning
Staffan Kaiser beviljas, efter särskild prövning, uppklassning till Nationell Racinglicens, trots
att de formella kraven ej fullständigt uppfyllts. CGE handlägger.
Jouni Hyrskylathi beviljas, efter särskild prövning, att tjänstgöra som Förbundstekniker (FT)
vid deltävling 1 i Nordic Time Attack-serien 15/16 maj 2021, trots avsaknad av formell
behörighet. CGE Handlägger.
Magnus Lörd, Hyllinge MS beviljas, efter särskild prövning, att tjänstgöra som
faktafunktionär start-mål/hastighet i bandepå/ljud vid Hyllinge MS STCC-deltävling 04-05
juni, trots avsaknad av formell behörighet. CGE handlägger.
Erik Persson, SMK Söderhamn, beviljas, efter särskild prövning med visst förbehåll,
personligt avsteg avseende att ersätta icke tillgänglig permanent vagnbok med tillfällig enkel
vagnbok för tävlingsbil Renault Clio Sport RS för deltagande i klass PRO vid Nordic Time
Attack-deltävling 15/16 maj 2021. CGE handlägger.
Peter Möller, V8 Thunder Car, beviljas, efter särskild prövning med vissa förbehåll, avsteg
från gällande ålderskrav för säkerhetstank Fuel Safe Pro Cell 'soft bladder' (modell RB122-FGP, serienummer (800)433-6524) vid V8 TC-deltävling 4-5 juni 2021. CGE handlägger.
RHK (via Hans Hillebrink) beviljas, efter särskild prövning med vissa förbehåll, avsteg från
gällande banlicensmaximum Formel avseende historiska klassen Formel Vee i samband med
tävlingen Velodromloppet på Gälleråsen Arena 19-20 juni 2021. CGE handlägger.

§ 078 Nästa möte
Digitalt möte måndag den 5 juli.

§ 079 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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