Protokoll RB 04/2021
Datum:

2021-05-04

Plats:

Teams/Skypemöte kl.20:00

Närvarande:
(* = beslutande)

* Kai Kovaranta, Ordförande
* Niklas Wahlström, Sekreterare
-Mattias Skjöldebrand, 1/10 OR
-Ronny Svensson, Eltrack

Frånvarande:

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

§ 21

Mötets öppnande

§ 22

Föregående mötesprotokoll
Godkännes

§ 23

Fastställande av mötets dagordning
Godkännes

§ 24

Pågående ärenden
1. Regler 2021 är godkända men inte upplagda på SBFs hemsida
2. Mästerskapsregler och Nordiska mästerskapsregler 2021 inte upplagda, de
finns från 2016/17 och skickas till Christer Olsson av Kai Kovaranta för
uppdatering

§ 25

Ekonomi
1. Budget kvarstår och inga justeringar har gjorts. Lite pengar har kommit in, och
ännu mindre har gått ut.
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§ 26

SBF
1. Anna Nordkvist har skickat ut ändringar gällande vilka som får träna/tävla under de restriktioner som gäller för dagen pga pandemin i samhället. Informationen finns även publicerad på www.sbf.se
2. RB-konferens känns behövlig till hösten. Förbundet brukar fråga utskotten runt
midsommar runt midsommar, så vi avvaktar det. AGM arrangeras i år i Malmö
5-7 november, så vi inte missar och dubbelbokar den helgen.
3. Ny Covid19-riskanalys har skickats till Kai som drar den vidare till medlemmarna i utskottet för genomgång.

§ 27

EFRA
1. Medverkan på EFRAs Nitromöte 13 maj är valfri för grenkontakter och då som
åhörare.
2. Matar ut information om tävlingar löpande, om de kan genomföras eller inte.

§ 28

Övriga frågor
1. Kai kommer i fortsättningen att lägga dokument och informationer han får i
teamets teams-grupp.
2. Förslag att uppgradera 1/8 Track Sverigecup till SM inför 2022. Snacket runt
detta i kretsen för grenen är positivt till en sådan förändring och kanske borde
man titta på att införa detta i samtliga klasser. Fortsatt diskussion inom utskottet över säsongen.
3. Marcus von Elling har skickat skrivelse till utskottet med som ger förslag om
hur svensk radiostyrd bilsport kan förändras/utvecklas för att locka nya förare
och samtidigt höja nivån och status. Samtliga i utskottet tar del av detta och tar
med det man vill lyfta för diskussion till nästa möte. Kai informerar Marcus om
detta.

§ 29

Nästa möte
2021-06-02 kl.20.00 – 21.30

§ 30

Mötets avslutande

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

___________________________________

___________________________________

Niklas Wahlström

Kai Kovaranta
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