PROTOKOLL RY 7/2021
Datum:
Plats:
Närvarande:
(* = beslutande)

2021-05-03
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 Kommittén
Håkan Andersson (HA), Tekniska Kommittén
Thomas Lindgren (TL), Tekniska Kommittén
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§ 97

Mötets öppnande
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 98

Föregående mötesprotokoll
Inget kvar från föregående protokoll
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§ 99

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 100 Pågående ärenden
- Arbetet på SBFs kansli fortsätter för att nå en slutgiltig lösning för utlandsregistrerad
tävlingsbil. Ärendet bordlägges tills svar inkommit från Transportstyrelsen.

§ 101 Ekonomi
-RR från mars.

§ 102 Landslag
-Pier Steffansson informerar om Landslaget och deras aktiviteter.

§ 103 SM
-SRM informerar om streamingtjänsten Streamify/Rallyradion. Slutit 3-årsavtal för samtliga
SM-tävlingar.
-Byte av 2:e domare i Uddevalla, från Jan Ribnert till Mattias Hallqvist, godkänns.
-(Poäng) Särskiljning för Asfalt/Grus-SM diskuterades och blir klart till första tävlingen.

§ 104 Däck
-Inget nytt.
§ 105 Teknik
-Bärarmsinfästen RY-6B.2, tas upp på kommande TK/RU-möte.
-Text om sidokrockskydd, ej klart.
-Beslöts att rallybil enbart kan vara homologerad i en bilklass, inte flera, samtidigt. Att tillåta
inhomologering i flera klasser samtidigt skapar stor osäkerhet för både förare och
tekniker. Klassernas reglementen kan tillåta/kräva olika utrustningar, både nu och efter
framtida regeländringar pga olika utveckling i klasserna.
- Manual för vägning av bilar under tävling, kommer att justeras.
-JR svarar på ärende om skärmbreddare, endast godkänt med plast/komposit-material.
-Fästdetaljer och konsoler/regeltolkningar med bl.a icke godkänd bakvinge Volvo, bordlades.
-Fråga har inkommit om alkylatbensin som kan köpas i dunkar men inte via pumpar kan
anses som handelsbensin. JR svarar att så länge kvalitet /oktantal är inom reglerna i G 9.0
och/eller 9.1 så är det att betrakta som handelsbensin då alla kan köpa dem, även i Grupp E
och Grupp F.
-Diskuterades med TL om tolkningar/förtydliganden i Gr.Hb-reglementet.

§ 106 Dispenser
-Inget nytt.

§ 107 Öppet Rallyforum
-Inget nytt.

§ 108 SGA
-Utskick av minnesanteckningar från föregående SGA-möte skickas ut. Nästa möte är 30/5.
RU uppmanar alla SGA`n att skicka in frågor till oss.

§ 109 Rallyregler
-Inget nytt.

§ 110 Övriga frågor
-RU avtackar Urban Wahlberg som varit fadder för utskottet.
-SO efterlyser ”försvunna” inlägg på sportgrenssidan Rally.
-Coronastatus, nya uppdateringar från myndigheterna väntas den 17/5.
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§111 Nästa möte
-Nästa möte 24/5 kl. 20.00.

§ 112 Mötets avslutande
-Ordföranden tackade mötets deltagare och förklarar mötet avslutat kl. 22.35

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

___________________________________

___________________________________

Lotta Lundqvist

Janne Rydh
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