PROTOKOLL RY 2/2021
Datum:
Plats:
Närvarande:
(* = beslutande)

2021-01-25
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
Jocke Berg (JB), SRM
Urban Wahlberg (UW), Förbundsstyrelsen
Anna Rönnle (AR), Tekniska Kommittèn
Håkan Andersson (HA), Tekniska Kommittèn
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§ 17

Mötets öppnande
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 18

Föregående mötesprotokoll
Inget kvar från föregående protokoll
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§ 19

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 20

Pågående ärenden
- Arbetet på SBFs kansli fortsätter för att nå en slutgiltig lösning för utlandsregistrerad
tävlingsbil. SO kontaktar PK.
-Bordlagt ärende om flyttning av licenser från Regelverket till SBFs hemsida. UW tar med
frågan.

§ 21

Ekonomi
-Budgetarbetet är inte avslutat.

§ 22

Landslag
-Inget nytt.

§ 23

SM
-SRM vill diskutera med SBF hur/om man kan köra oinhägnat rally med nuvarande
pandemiregler.
- Förbundsstyrelsen har beslutat att, i tillståndsavgiften till Asfalt/Grus-SM, skall
Förbundsdomare, Domare och Förbundstekniker ingå.
-SRM och RU startar en projektgrupp för att behandla ansvarsområden i gällande PromotorAvtal.
-Justering av Asfalt/Grus-SMs regler fortgår.
-SRM har skickat förslag på flyttade SM-tävlingar, gäller SSR, Hässleholm, Skillingaryd och
Grus-SM Sigtuna.
-SRM arbetar med att ta fram en ”SM-manual” till arrangörsklubbar som hjälpmedel.

§ 24

Däck
-DL upprättar en lista över generalagenter med telefonnummer till den 15/3 som kommer
att finnas på däcklistan. Förslag som inkommit på att upprätta A och B-lista för aktuella resp
ev inaktuella däckmönster bedöms innebära stort administrativt arbete.

§ 25

Teknik
-Tolkning av texten ang höjd på stötdämpare bak, i Gr.Hb. Texten är svårtolkad. DL och TK
utarbetar förslag med målet att skapa ett tydligt reglemente för frågan, gärna samma för grp
H och grp Hb. Hänsyn skall beaktas till utvecklingen på stötdämparkonstruktioner som gjorts
sedan det ursprungliga reglemente skrevs för grp H.
-Fråga om man får montera ett stående pedalställ i Nationell special. Frågan har uppstått vid
konvertering från högerstyrd bil till vänsterstyrd där torpedväggen är olika beroende på
höger-/vänsterstyrd. Utskottet gör bedömningen just nu med tanke på att detta kräver en
regeländring, och att vi ska inte ha en aktiv utveckling av dessa bilar, så blir svaret nej.
-TK är överens, att om plomberingen till pop-off-ventilen ej är bruten behöver den ej
kontrolleras.
-Ärende om 15” på en Gr.N Polo bordlägges.
-JG svarar på frågan om fästen till homologerade bromsar. Reglerna gäller.
-Ärende om minskning av cylindervolym över 2,5 l är inte godkänt. JG svarar.
-Anna Rönnle efterträder Johan Westergren som ordförande i TK.

§ 26

Dispenser
-Ärende om kartläsarlicens till handikappad utövare. Dispens avslås. LL svarar.

§ 27

Öppet Rallyforum
-Inget nytt. Planeras in i höst.

§ 28

SGA
-Program till SGA-mötet den 31/1 färdigställs.

§ 29

Rallyregler
-Inget nytt.
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§ 30

Övriga frågor
-RU har uppmärksammat att ett nytt mästerskap har bildats. Då SBF äger namnen som
Mästerskap, Cup, Grand Prix är detta inte godkänt se Gemensamma regler 2021, 3.6. RU ska
nu se över hur vi ska hantera detta med de olika namnens förekomster.
-JR informerar om att svarsblankett till ”Projektgruppen El” skall vara inlämnad senast 6/2.
-Vår verksamhetsberättelse för 2020 skall lämnas in.
-UW informerar om Svenska Rallyt.

§ 31

Nästa möte
-Nästa möte 16/2 kl. 20.00.

§ 32

Mötets avslutande
-Ordföranden tackade mötets deltagare och förklarar mötet avslutat kl. 22.45.

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

___________________________________

___________________________________

Lotta Lundqvist

Janne Rydh
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