PROTOKOLL RY 3/2021
Datum:
Plats:
Närvarande:
(* = beslutande)

frånvarande:

2021-02-16
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
Anna Rönnle (AR), Tekniska Kommittèn
Håkan Andersson (HA), Tekniska Kommittèn

Urban Wahlberg (UW), Förbundsstyrelsen
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Föregående mötesprotokoll
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Öppet Rallyforum
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Övriga frågor
Nästa möte
Mötets avslutande

§ 33

Mötets öppnande
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 34

Föregående mötesprotokoll
Inget kvar från föregående protokoll
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§ 35

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 36

Pågående ärenden
- Arbetet på SBFs kansli fortsätter för att nå en slutgiltig lösning för utlandsregistrerad
tävlingsbil. PK har kontaktat Transportstyrelsen.

§ 37

Ekonomi
-RR 2020.12.

§ 38

Landslag
-Landslaget är uttaget.

§ 39

SM
-SRM informerar att ”förtursanmälan” till Asfalts SM är fulltecknad.
-Mästerskapsreglerna för Asfalt/Grus SM är publicerade.
-RU godkänner att SSR flyttas till 27-28/8, Hässleholm till 10-11/9 och Skillingaryd till
24-25/9. Finaltävling i Asfalts SM blir i Växjö 19/6.
-RU godkänner inbjudan till Rosenlunds Asfalts SM.
-Till SM-veckan i Halmstad har RU fastställt att Stefan Thaleman blir Förbundsdomare och
Mikael Simonsson blir Förbundstekniker.
-Diskuterade ett önskemål från SRM om att dela bil i Asfalt/Grus SM, avslås pga juridiska
problem kan uppstå.

§ 40

Däck
-Frågan om dispens att få köra med 15”-hjul på en Gr.N Polo godkänns inte. RU har besvarat
ägaren att det finns 14”däck på marknaden.

§ 41

Teknik
-Tolkning av texten ang höjd på stötdämpare bak, i Gr.Hb. Beslöts att ett OM skapas där det
står att tornets höjd och stötdämpare ej får vara högre än rutans nedre kant, som det står i
gamla Gr.H reglementet.
-Diskuterades om hjälmar med Hans-clips att, som i SM, det ska bli obligatoriskt med
Hans/hybridskydd. TK är positiva. Bordlägges tills vidare.
-Diskuterades om ”IDR”, en s.k svart låda som installeras i bilen och vid en krasch samlar in
data och som skall skickas till FIA. TK undersöker detta mer ingående.

§ 42

Dispenser
-Inget nytt

§ 43

Öppet Rallyforum
-Inget nytt. Planeras in i höst.

§ 44

SGA
-Minnesanteckningarna är utskickade till SGA
-Nästa SGA-möte planeras den 28/3.

§ 45

Rallyregler
-RU skapar ett ärende till Förbundsstyrelsen angående regler som endast har
justerats/uppdaterats inte skall gå genom Förbundsstyrelsen.
-RU fastställer Mästerskapsreglerna för SM-veckans SM-sprint.

§ 46

Övriga frågor
-RU`s verksamhetsberättelse för 2020 har lämnats in.
-RU är oroliga för de många test/träningskörningar som körs utan vare sig tillstånd eller
försäkringar.
-RU har tagit del av nytt utbildningsmaterial från Södra.
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§ 47

Nästa möte
-Nästa möte 9/3 kl. 20.00.

§ 48

Mötets avslutande
-Ordföranden tackade mötets deltagare och förklarar mötet avslutat kl. 21.45

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

___________________________________

___________________________________

Lotta Lundqvist

Janne Rydh
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