Protokoll RB 03/2021
Datum:

2021-04-05

Plats:

Teams/Skypemöte kl.20:00

Närvarande:
(* = beslutande)

* Kai Kovaranta, Ordförande
* Niklas Wahlström, Sekreterare
Christer Olsson, U&R
Hans Lyxell, 1:8 Track
Nils Lindbäck, 1/8 OR
Mattias Skjöldebrand, 1/10 OR
Mickael Brandt, 1/10 NT
Ronny Svensson, Eltrack

Frånvarande:

§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20

Mötets öppnande
Föregående mötesprotokoll
Fastställande av mötets dagordning
Pågående ärenden
Ekonomi
SBF
EFRA
Övriga frågor
Nästa möte
Mötets avslutande

§ 11

Mötets öppnande

Förbundsstyrelsen

1. Kai öppnar och hälsar alla välkomna
§ 12 Föregående mötesprotokoll
1. Godkännes och skickas in till SBF

§ 13 Fastställande av mötets dagordning
1. Godkännes
§ 14 Pågående ärenden
1. Förbundsmöte kommer endast bli Kai som deltager från RB
§ 15 Ekonomi
1. Vi har äskat 125k för 2021 där en stor del är sportgrensmöte.
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§ 16 SBF
1. Förbundsmöte 2021 hålls 17-18/4 2021.
2. 1/8 or – Regelverk klart, ligger på molnet. Godkännes av grenkontakterna, skickas
in till SBF av Kai Kovaranta.
3. Kai och Niklas har fått ett mejl angående att det står i reglerna att förartornet skall
vara anpassat för funktionshindrad person. Önskan om att tävlingar ställs in om
arrangör inte kan uppfylla dessa krav. Om klubbarna har svårt att ekonomisk få till
en anpassning så rekommenderas att söka bidrag på lokal och nationell nivå, som
t ex Karlskrona MK. Det åligger också SGA att besikta och godkänna banan inför
tävling, inkl anpassning för funktionshindrade. Kai och Niklas kommer skriva ihop
en skrivelse till samtliga arrangerade klubbar så att detta inte missas.
§ 17 EFRA
1. Inställda tävlingar i tävlingskalendern pga Covid-19. Kalendern är utskickad till
samtliga grenkontakter och finns även på EFRA´s hemsida.
2. Ändring på när beslut om tävlings genomförande tas, nu 8v mot tidigare 6v.
3. VM ändrat datum från 24/9 till 3/10
4. Electric-möte i mitten på mars. EM 1/12 track, 1/10 track och det diskuterades datumen och dessa tävlingars genomföranden.
5. Nytt möte i april med EFRA angående Nitro där reglerna för nitrobränslet ligger
högt upp i diskussionen, IFMAR blir också påverkade av detta. När beslut kommer
om varje lands beslut kommer mer information att skickas ut angående hur
tävlingar kan genomföras. 12 volymprocent.
§ 18 Övriga frågor
1. Mattias Skjöldebrand ställer frågan om möjligheten att genomföra tävlingar och få
tillstånd för dessa i Sverige. 1/10 tävling i mitten på maj, ser tyvärr tveksamt ut att
genomföra denna tävling och förbundet för Västerås (Västmanland) får ta beslut
om genomförandet. Nästa tävling är i juni i Örebro (västra), men genomförande
även där ser tveksamt ut.
2. Vidare diskussioner om när beslut om tävlingars genomförande där man konstaterar att alla skall skicka in sina ansökningar nu genast och att beslutet senast kommer tas av förbundet 4v innan tävling. Bedömmer att det förmodligen inte kommer köras några tävlingar i Sverige innan midsommar. Tävling som inte får tillstånd
ställs in.
3. Grenkontakt för LSOR klar i o m Pierre Gustavsson, Kai skall fråga om han även kan
ta grenkontaktuppdraget för LS Track.
4. Extra inloggning på sbf för Veronika Nilsson som skall hjälpa Nitro Track-klasserna
och El Touring under sommaren.
§ 19 Nästa möte
5. Tisdag 4/5-2021 kl.20.00 – 21.30
§ 20

Mötets avslutande
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