PROTOKOLL RY 1/2021
Datum:
Plats:
Närvarande:
(* = beslutande)

2021-01-04
Teamsmöte.
*
*
*
*
*

Johan Garli (JG), Ledamot
David Lindström (DL), ledamot
Stefan Ohlson(SO), Ledamot
Lotta Lundqvist(LL), Ledamot
Janne Rydh (JR), Ordförande
Patrik Persson (PP), SRM
Urban Wahlberg (UW), Förbundsstyrelsen
Anna Rönnle (AR), Tekniska Kommittèn
Håkan Andersson (HA), Tekniska Kommittèn

frånvarande:
Jocke Berg (JB), SRM
Till Officiella meddelanden:
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§1

Mötets öppnande
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2

Föregående mötesprotokoll
Inget kvar från föregående protokoll
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§3

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§4

Pågående ärenden
- Arbetet på SBFs kansli fortsätter för att nå en slutgiltig lösning för utlandsregistrerad
tävlingsbil. Inget nytt.
-Avslutat ärende med R5-bilar in i NAT4WD-klassen, beslöts att inget klassbyte från R5 till
Nat4WD är möjligt tillsvidare.
-Bordlagt ärende om flyttning av licenser från Regelverket till SBFs hemsida.

§5

Ekonomi
-Inget nytt.

§6

Landslag
- Inget nytt.

§7

SM
-SRM rapporterar att de jobbar på att hitta en ny arrangör till sista tävling i Asfalts-SM.
-RU har uppmärksammat att, Förbundsstyrelsen felaktigt beslutat att i tillståndsavgiften till
Asfalt/Grus-SM, skall Förbundsdomare och Förbundstekniker ingå.
-Arbetet med ”pandemimanual fortgår .
-Asfalt/Grus-SMs regler fortgår.
-RU har uppmärksammat att SM i Hässleholm, står det fel datum i LoTs.
-RU sammanställer svar till Västras SGA frågor om Asfalt/Grus-SM.

§8

Däck
-Kansliet har lagt upp mall för ansökan om nya mönster på hemsidan och uppdaterat med
en generell text som gäller framledes och inte behöver uppdateras varje säsong. Avgifterna
har lyfts ur TR och lagts på hemsidan under Vårt Förbund/styrande dokument som alla
andra avgifter. Nytt för i år är att fram till veckan efter brytdatum är det ordinarie avgift. Det
kommer även i fortsättningen gå att få in nya mönster under pågående säsong men till
dubbel avgift m.h.t administration.

§9

Teknik
-Ärendet om bakvingar till NAT 4WD. Beslut: homologerad vinge eller enligt
Transportstyrelsens regler är de godkända alternativen.
-Tolkning av texten ang höjd på stötdämpare bak, i Gr.Hb. Bordlagt till
homologeringsmöte 11 januari 2021.
-Ärende om pedalställ bordlagt till nästa TK möte den 7/1.
-TK informerar att Johan Westergren avgår.

§ 10

Dispenser
-Ärende om kartläsarlicens till handikappad utövare bordlagd då uppgifter saknades.

§ 11

Öppet Rallyforum
-Inget nytt. Planeras in i höst.

§ 12

SGA
-Nästa Teamsmöte planeras till 31/1 2021.
-RU skickar ut kallelse.

§ 13

Rallyregler
-Genomgång av justeringar i Tävlingsregler Rally med bilagor godkändes.
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§ 14

Övriga frågor
-RU tog del av förslag om en omfattande omorganisation i SBF och i utskotten.
-RU är uppmärksammade på den omfattande träning/test som utförs i olika delar av landet
utan tillstånd. Vi vill påpeka att detta bryter mot Transportstyrelsens regler och att inga
försäkringar gäller om olyckan är framme som medför negativa konsekvenser för sporten.
Då det är distrikten som administrerar tillstånd tar vi upp frågan på SGA-träffen och
uppmuntrar Distrikten att fånga upp och hjälpa test-arrangörerna.

§ 15

Nästa möte
-Nästa möte 25/1 kl. 20.00.

§ 16

Mötets avslutande
-Ordföranden tackade mötets deltagare och förklarar mötet avslutat kl. 22.00.

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

___________________________________

___________________________________

Lotta Lundqvist

Janne Rydh
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