Protokoll RB 05/2021
Datum:

2021-06-02

Plats:

Teams/Skypemöte kl.20:00

Närvarande:
(* = beslutande)

* Kai Koivuranta, Ordförande
* Niklas Wahlström, Sekreterare
Christer Olsson, U&R
Pjerre Gustavsson, LSOR
Nils Lindbäck, 1/8 OR
Pjerre Gustavsson, Tf Largescale
Mattias Skjöldebrand, 1/10 OR
Mickael Brandt, 1/10 NT
Ronny Svensson, Eltrack

Frånvarande:

Förbundsstyrelsen
Hans Lyxell, 1:8 Track
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§ 31

Mötets öppnande

§ 32

Föregående mötesprotokoll
1. Godkännes

§ 33

Fastställande av mötets dagordning

§ 34

Pågående ärenden
1. Förartorn anpassade för funktionshindrade – Allmänna tävlingsregler skall
formuleras med order ”bör” ha anpassat för funktionshindrade – Christer
Olsson justerar om det inte är formulerat på det sättet idag
a. Ekonomi för klubbarna – Bidrag SISU/kommun? Sponsorer?
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b. Tillfälliga lösningar inför och under tävling är ok
c. SBF öppna för diskussion tillsammans med Parasportförbundet/SISU
– Kai/Niklas
d. Niklas W kallar till arbetsgrupp som drar i denna punkt för att
förtydliga och hjälpa klubbarna i detta.
2. Mästerskapsregler och Nordiska mästerskapsregler 2021
a. Kai K skickar dessa till Christer O för justering som sedan skickar det till
utskottet/grenkontakterna för granskning
3. 1/10 OR Foamdäck – Förfrågan från Borås om att genomföra tävling på
foamdäck vilket är en avvikelse från regelverket (som säger gummidäck),
behöver dispens för det isf
a. Trend i klassen med foamdäck
b. Rätt ut miljösynpunkt – ej gummi och 1 set per tävling
c. Förutsätter att det finns tillgängligt hos handlarna
d. 1/12 svarvar och har däcksoppa på foam – vill vi inte ha
e. Handout och färgad markering i däcket bör vara förutsättning
Mattias Skjöldebrand tar detta vidare till klubbarna som får hitta en väg till
att göra detta möjligt utan luckor för att gå runt reglerna som skall gälla
4. Funktionärer - Problem då antalet sjunker
a. Aktuellt för hela idrottsverige
b. Förenkla chansen för utbildning, t ex digitalt, för att få fler utbildade
c. Lots måste kunna sortera ut vilka som har licens i vilka grenar
-Distrikten skall se till att det finns utbildningsmöjligheter
-SGA skall ha information om lokala, utbildade funktionärer
-Utskottet skall finnas för hänvisning och rekommendationer vid frågor om
detta
-Bör vara en punkt på årliga RB-konferensen

§ 35

Ekonomi
1. Kai drog genomgång av senaste rapporten. Följer budget.

§ 36

SBF
1. Regler som innehåller fel angående Nitrohalten
- Kai lägger på hemsidan att det är 16 och 25% som gäller säsongen 2021
2. Vetlanda 1/8 OR vill flytta sin deltävling pga funktionärsbrist
- Flytt till 10-11 Juli är ok enligt utskottet
- Andra och lokala tävlingar kommer att få genomföras dessa datum
3. 1/8 och 1/10 Track – Fråga om att köra sm-serie 2022 har inkommit
- Många fördelar och nackdelar som kommer tas fram och diskuteras
inom utskottet i framtiden
- Förarna måste få säga sitt i detta
- Ett ev beslut måste tas på RB-konferensen

§ 37

EFRA
1. Inte mycket information förutom inställda tävlingar och de nya nitroreglerna som inte kommer tas beslut om i närmsta tiden
2. EFRA kommer inte skicka ut några medlemsfakturor för 2021
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§ 38

Övriga frågor
1. Skrivelse från Marcus von Elling
a. Vi måste hitta godbitarna, vilket är flertalet, och kolla möjligheterna
för att dessa skall vara aktuella införa
b. Mötet i augusti skall centreras runt detta och då kommer vi diskutera detta djupare och besluta vilka punkter som skall gås vidare
med
2. RC Drifting vill se på möjligheten att bli gren inom i SBF
a. Diskussioner har förts tidigare med utskottet
b. Regler och krav finns och skall följas
c. Licenser krävs
d. Inga banlicenser krävs
e. Behöver inte starta förening, utan kan bli en sektion i befintlig förening
i. Niklas W tar detta tillbaka till kontakten och ser om vi skall
lyftas inom utskottet.
3. Skrivelse från Pierre Ronnefalk att ge Peter Ohlin dispens för att vara tävlingsledare på 1/10 OR RM
a. Peter Ohlins licens måste klassas upp till klass B för att dispens skall
delas ut till denna tävling – Kai K meddelar Pierre Ronnefalk

§ 39

Nästa möte
Tisdag 6/7 – 2021 kl.20.00-21.30

§ 40

Mötets avslutande

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:
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