PROTOKOLL RY 5/2021
Datum:
Plats:
Närvarande:
(* = beslutande)

frånvarande:

2021-03-29
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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§ 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. Inget nytt.

§ 53

Ekonomi
-Inget nytt.

§ 54

Landslag
-Inget nytt.

§ 55

SM
-SRM rapporterar att det är mycket arbete med att flytta tävlingar p.g.a pandemin. Det
handlar om bl.a Jönköpings Asfalts-SM (som blev inställd) Årjäng, SSR körs den 27-28/8.
-Diskuterades om mer tydlighet när vi kan/får köra tävlingar. Som det ser ut i dagsläget står
det utanför vår makt att kunna vara tydlig när myndigheterna ändrar restriktionerna med
kort varsel.
JR, En viktig synpunkt är att ifall man inför ett stopp för all tävlingsverksamhet måste man
samtidigt bestämma vad som ska ha ändrats för att man ska upphäva stoppet.
-Då en del Länsstyrelser slår ner på att inbjudan kan läsas av alla, anser de att tävlingen är
offentlig tillställning och därav inte ger tillstånd. För att hantera detta, föreslås det att
inbjudan skall ligga i LoTS istället.

§ 56
§ 57

Däck
-Sommardäckslistan är publicerad den 23/3.
Teknik
-Tolkning av texten ang höjd på stötdämpare bak, i Gr.Hb. TK tar upp ärendet den 31/3.
-Frågan om 15” till Gr.F , DL tar tag i detta.
-Ärende om ”icke”homologerad vinge skall skrivas in i vagnboken. Det har framkommit att
efter homologering monteras det icke godkänd vinge på bilar.
-Diskuterades om längden på rallybilar och ”ventilationshål” på bakre sidorutan.
”Ventilationshål” skall utformas så det stämmer med regeltexten. Volvo stötfångare och
längden tas upp på TKs möte den 31/3.
-Ärende om klassbyte från standardrallybil till homologerad, beslöts att en homologerare
kopplas in för att titta på bilen.
-Ärende om en App K-bil även kan starta i Nat.Special. Avslogs då bilen endast kan ha en
handling hos Transportstyrelsen.
-Beslöts att köpa in ett antal IDR-boxar för att testköra med. JR tar det med PK.

§ 58

Dispenser
-Inget nytt.

§ 59

Öppet Rallyforum
-Inget nytt.

§ 60

SGA
-SGA-mötet den 28/3 har fått positiva kommentarer.
- Nästa möte preliminärt den 30/5.

§ 61

Rallyregler
-Problem uppstår i bl.a format, utseende efter att Regelkommittén har granskat
Tävlingsregler. RU föreslår att när det endast är justerade/uppdaterade regler skall det ej gå
igenom Regelkommittén och Förbundsstyrelsen. Ärende inlämnat till FS, enligt Protokoll FS
06/2021 §83 bordlades ärendet. RU bevakar.
-SO har lämnat förslag till text till Transportstyrelsen om rallybilar/försäkringar/tillstånd.

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - UTSKOTTET FÖR RALLY

Sidan 2 av 3

PROTOKOLL RY 5
/2021–

§ 62

Övriga frågor
-Diskuterades om minderårig som sökt internationell licens.
-JR svarar Södra om att de inte behöver godkännande från RU om ny utbildare, Lars
Mårtensson.
-Tidtagning på träning, se Tävlingsregler Lokaltävling, RY 7.1.2 Träning.
-Covidstatusen konstaterar vi att den är värre än någonsin, så stay safe.
-RU tackar Annika Winberg på kansliet då hon nu går i pension.

§ 63

Nästa möte
-Nästa möte 19/4 kl. 20.00.

§ 64

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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