PROTOKOLL RY 6/2021
Datum:
Plats:
Närvarande:
(* = beslutande)

2021-04-19
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

frånvarande:
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§ 81

Mötets öppnande
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 82

Föregående mötesprotokoll
Inget kvar från föregående protokoll
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§ 83

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 84

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

§ 85

Ekonomi
-Inget nytt.

§ 86

Landslag
-Diskuterades om Landslaget och deras upplägg. RU bjuder in landslagskapten
Pier Steffansson till ett möte.

§ 87

SM
-Inbjudan till Uddevallas Asfalts-SM är publicerad på LoTS, anmälan till www.infiniteracing.se
-Däckregistrering till SM-tävlingarna är klart berättar AR/TK.

§ 88
§ 89

Däck
-Inget nytt.
Teknik
-Texten ang höjd på stötdämpare bak, för Gr.Hb, se reglementet, ingen ändring.
-Frågan om 15” till Gr.F , bordlägges tills det är möjligt för ett fysiskt möte.
-Diskuterades om längden på rallybilar och ”ventilationshål” på bakre sidorutan.
”Ventilationshål”kommer att tillåtas, RU skapar ett OM, textunderlag utarbetas av TK.
Frågan om bilens längd är den som står i homologeringshandlingen på specifik bil med
tolerans på 1%.
-Bärarmsinfästen RY-6B.2 ej klart.
-Text om sidokrockskydd ej klart.
-Ärende om en App K-bil även kan starta i Nat.Special. Diskuterades vidare, bordlägges.
Generell översyn kommer att göras om förutsättningar för rallybilars inhomologering till
flera klasser.
- Manual för vägning av bilar under tävling tas upp på nästa TK-möte.
-Diskuterades om Gr.H reglementet, bestämdes att ha enskilt möte om detta.

§ 90

Dispenser
-Inget nytt.

§ 91

Öppet Rallyforum
-Inget nytt.

§ 92

SGA
-Inget nytt.

§ 93

Rallyregler
-RU har efterfrågat tävlingsreglerna för SM-veckan som skickades till Regelgruppen för 8
veckor sedan.
-Våra synpunkter till gemensamma regler är inskickat till kansliet.
-Licensfråga på bana när du hyr för slutet sällskap. Ingen licens behövs om det inte är ett
SBF-sanktionerat arrangemang men observera att då gäller inga SBF-försäkringar. Se
Officiella meddelanden 3/6-2020.
https://www.sbf.se/Nyheter/Officddelanden/rallytraningrallykorningmedrallybil.kompletteri
ngfortydligande/
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§ 94

Övriga frågor
-SO har skrivit samman olika texter vad som gäller vid olika tillstånd till tävling/träning.
-Diskuterades om Edwalls föreläsning om elbilar, fossilfria till 2030, alternativa bränslen.
-JR informerade om kommande omorganisation och vad som påverkar vårt utskott.
-Förbundsårsmötet avhölls i helgen. Vem blir vår nye kontaktperson?
-Coronastatus, nya uppdateringar från myndigheterna väntas den 3/5.

§ 95

Nästa möte
-Nästa möte 3/5 kl. 20.00.

§ 96

Mötets avslutande
-Ordföranden tackade mötets deltagare och förklarar mötet avslutat kl. 22.10

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

___________________________________

___________________________________

Lotta Lundqvist

Janne Rydh
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