PROTOKOLL RA 07/2021
Datum:

2021-07-05

Plats:

Teamsmöte

Närvarande:
(* = beslutande)

* Claes G Elofsson, Ordförande
* Lisa Källberg, Ledamot
* Olle Odsell, Ledamot
Bengt-Åce Gustavsson, Adjungerad
Helene Filander, Adjungerad
Förhinder:
Fredrik Lestrup, Adjungerad
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§ 080 Mötets öppnande
Ordföranden hälsar övriga mötesdeltagare välkommen och förklarar mötet för öppnat.

§ 081 Föregående mötesprotokoll
Det upprättade protokollet RA 06/2021 har tidigare via mailbeslut kontrollerats, justerats
och lagts till handlingarna.

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

§ 083 Dagsläget
Det råder oklarheter huruvida svenska förare kommer att kunna delta i norska tävlingar
under säsongen beroende på norska Corona-restriktionerna.

§ 084 Genomförda mästerskapstävlingar
CGE berättar om de senast genomförda mästerskapstävlingarna - STCC i Fällfors och PCCS i
Anderstorp - och hur läget ser ut med kommande – Västkustloppet i Falkenberg.
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§ 085 SM-värdighet utländsk licens
Utskottet har skickat in ett förbundsärende gällande öppna SM-tävlingar så att förare med
utländsk licens ska ges möjlighet att tävla om SM-titeln. Förbundsstyrelsen har godkänt
förslaget under förutsättning att vederbörande förare är medlem i SBF-förening.
Ärendet genomförs som ett projekt i racing under säsongen 2021.

§ 086 TA
HF uppdaterar om läget i Time Attack och de förändringar som genomförs.

§ 087 Landslag
BÅG uppdaterar om senaste nytt gällande landslaget och den information som
förbundskapten Pier har skickat BÅG.

§ 088 FIA IDR
CGE berättar om IDR, Impact Data Recorder, efter att FIA’s infomail gått ut tidigare till
utskottet. SBF tekn. chef Pär K kallade berörda utskott till Teamsmöte, där beslut togs att
SBF centralt beställer IDR. Mötet enades om att dessa ska testas på bilar i lämplig
racingklass.

§ 089 Track limits
CGE gör ett regelförslag gällande track limits för kommande säsong och regelverk.

§ 090 Långlopp
OO uppdaterar om senaste inom långlopp och de diskussioner som förts för den fortsätta
säsongen.

§ 091 Särskild prövning
Kjelle Zetterström, ansöker om att avsteg från praktisk del i förarlicensutbildning. Efter
särskild prövning, med specifikt ställda krav och stöd av insänd dokumentation samt
inhämtad information, beviljar vi. CGE handlägger.
MSCC – ansökan via TL Max Dymling – beviljas, efter särskild prövning, avsteg från licenskrav
för Matilda Adolfsson (bitr. TL) och Patrik Jönsson (adm. ansvarig) att tjänstgöra vid tävling
Svenskt Sportvagnsmeeting 02-04 juli 2021 (inkluderat RM historiska bilar), trots avsaknad
av formell behörighet. CGE handlägger.

§ 092 Nästa möte
Digitalt möte via Teams 10/8

§ 093 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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