Protokoll RB 07/2021
Datum:

2021-09-01

Plats:

Teams/Skypemöte kl.20:00

Närvarande:
(* = beslutande)

* Kai Kovuranta, Ordförande
* Niklas Wahlström, Sekreterare
Christer Olsson, U&R
Hans Lyxell, 1:8 Track
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:
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§ 51

Mötets öppnande
1. Kai öppnar mötet

§ 52

Föregående mötesprotokoll
1. Godkännes

§ 53

Fastställande av mötets dagordning
1. Godkännes

§ 54

Pågående ärenden
1. Söka bidrag för anpassnign för funktionshindrade
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a. NW har pratat med parasport lokalt i Östergötland och alla klubbar får
söka i sitt lokala förbund. Detta sprids på konferens och på SBFs
hemsida.
2. Funktionärer försvinner och inga nya ansluter.
a. Vi måste möjliggöra enkla utbildningar och säkra arbetsmiljön för
framtida som vill deltaga som funktionär.
Förare/mekaniker/funktionärer måste också utbildas och informeras
om ”sportslig uppträdande” och ”Fair Play”.
Utbildning för tävlingsledare/funktionärer kan vara en nyckel för att få till ett
accepterande och sportslig höjning och undvika diskussioner i fel forum.
Kai sätter datum för utbildning enligt:
- B; Okt 2021
- B och fördjupning B Mars 2022
- A Mars 2022
- A Okt 2022

§ 55

Ekonomi
1. Kai drog ekonomin – ganska lugnt med utgifter på priser, hemsida o.d.
2. Alla som anmält sina uppgifter för återbetalning skall nu ha fått detta insatt

§ 56

SBF
1. Regler 1/10 Track - Låter det stå som tidigare utan ändring
2. Däck 1/10 OR – Skall köras foamdäck och kommer köras under vintern
Presenteras på inbjudningarna och infört i cupreglerna
3. Medaljerna är nu i fas och skickas till arrangörerna. Dock har det saknats vissa
när tävlingarna körs och detta diskuteras med leverantören
4. RB-konferens önskas genomföras hösten 2021. Kai och Niklas kollar och planerar för detta;
- Utskottet vill ha fysisk närvaro men även att konferensen sänds digitalt
- Maxantal deltagare per klubb/klass sätts

§ 57

EFRA
1. Bränsle – Nitro
a. Det har inte varit några fortsatta möten om detta – ingen ny info. Mikael
Brandt kontaktar Javier och kollar av läget i ämnet
2. Inga fler tävlingar inställda på internationell nivå
3. AGM kommer vara digitalt via ZOOM första helgen i november. Kai och Niklas
kommer deltaga i huvudmöten och grenmöten. Grenkontakter kommer deltaga i sina respektive grenar.
4. Regler är låsta 2021

§ 58

Övriga frågor
1. Von Elling´s skrivelser har diskuterats. Vi kommer ta med oss 3 av dessa i
nuläget med avsikt att implementeras i regelverken. Utskottet kommer
meddela detta varefter förändringar sker.
- Licensstege/rutiner
- Föryngring/bredd inom sporten
- Mästerskapsuppbyggnad
2. Drifting
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3.

4.
5.

6.

§ 59

a. Inga nyheter men detta kommer att diskuteras och jobbas med under hösten. Niklas har ansvaret för detta i utskottet.
Reklamblad för RB
a. Är i rullning. Kai och Niklas fortsätter diskussionen med leverantören och vi
siktar på att ha en broschyr klar till säsongen 2022.
Inbjudningar och reklam för tävlingar skall presenteras enligt SBF-standard och
med allas lika värde som grund.
Inga rollbeskrivningar finns dokumenterade för utskottets grenkontakter. Däremot finns det en ”tanke” som vi måste bli bättre på att dokumentera och arbeta fram till en komplett rollbeskrivning.
- Kai/Niklas/Christer tar fram en grund för detta som sedan presenteras för
utskottet.
1/8 ELOR RM skall köras i september.
1. De önskar dispens på tävlingsorganisationen då deltagandet är lågt.
- Utskottet godkänner den dispensen som skickats in gällande tävlingsledare
och racecontroller
2. Fråga angående heatlängder men då det bara finns ett tekniskt reglemente
så är arrangören fri att sätta egna sådana. Dock viktigt att ha laddtider och
kyltider för bilarna i åtanke i tidsschemat.

Nästa möte
RB-konferensmöte 2021-09-21 kl.20.00
Ordinarie möte 2021-10-05 kl.20.00

§ 60

Mötets avslutande

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:
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