PROTOKOLL RY 4/2021
Datum:
Plats:
Närvarande:
(* = beslutande)

frånvarande:

2021-03-09
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
Matti Johansson (MJ), Inbjuden till §57
Urban Wahlberg (UW), Förbundsstyrelsen

Till Officiella meddelanden:
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§ 57
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Mötets öppnande
Föregående mötesprotokoll
Fastställande av mötets dagordning
Pågående ärenden
Ekonomi
Landslag
SM
Däck
Teknik
Dispenser
Öppet Rallyforum
SGA
Rallyregler
Övriga frågor
Nästa möte
Mötets avslutande

§ 49

Mötets öppnande
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 50

Föregående mötesprotokoll
Inget kvar från föregående protokoll
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§ 51

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 52

Pågående ärenden
- Arbetet på SBFs kansli fortsätter för att nå en slutgiltig lösning för utlandsregistrerad
tävlingsbil. Ärendet är remitterat till Transportsstyrelsens jurister.

§ 53

Ekonomi
-JR har justerat budgeten för 2021.

§ 54

Landslag
-Inget nytt.

§ 55

SM
-SRM informerar att s.k SM-manual har arbetats fram och skickats ut till SM-arrangörerna.
-Tierp får ”dubbeltävling” då de ersätter Säffle.
-Västerås MS ersätter Karlskronas tävling. Tävlingen körs 16/10.
-Diskuterades konsekvensen av antalet SM-tävlingar blir färre pg pandemin.
-Till SM-veckan i Halmstad har RU godkänt Lennart Nilsen som 2:e domare.
-ERT är inställt 2021.

§ 56
§ 57

Däck
-Sommardäckslistan har deadline 15/3 och publiceras v.11.
Teknik
-Tolkning av texten ang höjd på stötdämpare bak, i Gr.Hb. AR, SO och MJ tar fram regeltext.
-Frågan om 15” till Gr.F diskuterades vidare. Bordlades.
-DL informerade om hur besiktningen planeras under Rosenlunds Asfalts-SM. Bilarna
kommer att stå uppställda på respektive plats med en (1) representant från Teamet.
-DL och AR tar fram manual för att användas till däcksmärkningen i SM.
-Diskuterades om längden på rallybilar och ”ventilationshål” på bakre sidorutan.
-Ansökan från Finess att homologera nytt övre bärarmsfäste till Volvo 240 i Gr.Hb, godkänns
och SO svarar.
-Diskuterades om sidokrockskydd, AR tar fram text och förtydligar att det är valfritt, inte
tvingande. Ett OM skapas.
-SO svarar om motorbyte i Mazda RX-8, avslag.

§ 58

Dispenser
-Ansökan om dispens till minderårig att köra Apex Rallysprint på Knutstorp avslogs med
hänvisning till beslut i FS Protokoll 10/2019 § 171 som säger:
"§ 171 Åldersdispenser
Förbundsstyrelsen beslutade att sportgrensvisa minimi åldersgränser ska gälla och dispenser
gällande ålder får inte utfärdas." JR besvarar.

§ 59

Öppet Rallyforum
-Inget nytt.

§ 60

SGA
-Inbjudan kommer att skickas ut. Diskuterades preliminärt program. LL skickar inbjudan.

§ 61

Rallyregler
-Definitionen ”träning” finns ej i vårt regelverk, hos TS eller LS. RU tittar vidare på detta.
-Uppdatering av Tekniska regler för Nat.Special är klar.
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§ 62

Övriga frågor
-SBF sköter hanteringen av licenserna till Mediavästar.
-Det extra Förbundsmötet som är inställt, har överklagats.
-SO har börjat gå igenom utbildningsmaterial som ska finnas i den nya plattformen.
-RU publicerar återigen det Officiella meddelandet (OM) från 20200210 som
avhandlade Användande av Prova-bilsportlicens för kartläsare i Rally, tyvärr kom detta inte
med vid uppdateringen av Tävlingsregler Rally.

§ 63

Nästa möte
-Nästa möte 29/3 kl. 20.00.

§ 64

Mötets avslutande
-Ordföranden tackade mötets deltagare och förklarar mötet avslutat kl. 21.50

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

___________________________________

___________________________________

Lotta Lundqvist

Janne Rydh
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