PROTOKOLL RY 8/2021
Datum:
Plats:
Närvarande:
(* = beslutande)

frånvarande:

2021-05-24
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

Till Officiella meddelanden:

§ 113
§ 114
§ 115
§ 116
§ 117
§ 118
§ 119
§ 120
§ 121
§ 122
§ 123
§ 124
§ 125
§ 126
§ 127
§ 128

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

§ 113 Mötets öppnande
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 114 Föregående mötesprotokoll
Inget kvar från föregående protokoll
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§ 115 Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 116 Pågående ärenden
-RU inväntar svar från Transportstyrelsen angående orangeskyltade bilar på väg.

§ 117 Ekonomi
-Inget nytt.

§ 118 Landslag
-Inget nytt.

§ 119 SM
-Information från SRM om ”Möte om covidstatus och SM-tävlingar”i Vrigstad 29/5, med
SRM, RU, SBF, SM-arrangörer och tävlanden.
-RU har tagit del av Domarrapport och Teknikerrapport från Uddevalla.
-Inbjudan till nästa Asfalts-SM Drive VXO godkännes.
-Förfrågan från Hässleholms MK att få använda ”icke inmärkta däck” på fredagens sträcka i
Snapphanerallyt, är tillåtet enligt SM-reglementet 2.2.1
-RU har tagit del av att Rally och Crosskart får delta i 2022-års SM-veckan.

§ 120 Däck
-Ansökan inkommit från Hoosier om ett nytt mönster till däcklista Sommar 2021. Mönstret
har mindre än 9mm spaltöppning och går in under RY-T3.1. Hoosier Full Wet godkändes.
-I samband med Asfalt-SM i Uddevalla upptäcktes att två tävlande hade för breda hjul.
Fabrikat och dimension fanns på däcklista sommar 2021, men klarar inte RY-T3.1 om max
hjulbredd. Brev skickades till importören om att vi upptäckt felet och efter en skriftväxling
kom ett önskemål från importören att ta bort två dimensioner från däcklista sommar 2021
med omedelbar verkan då vi inte kan ha vilseledande uppgifter på däcklistan där tävlande
riskerar att bli uteslutna om man använder de däcken. DL får i uppdrag att publicera ett OM
och en uppdaterad däcklista sommar 2021 så fort som möjligt.

§ 121 Teknik
-Analysen av gamla Gr.H reglementet kommer att ske vid ett fysiskt möte.
-AR informerar om fästen bakvinge skall sitta fast i de yttre stöden, mellanstöd är ok. Får
inte vara några vassa kanter, se text Transportstyrelsen.
-Ärendet med fästen bakaxel/bakvagnsbrygga diskuterades, kan vara svårt att tolka om det
är förstärkning eller ett fäste. Bordlägges till nästa möte.
-Diskuterades svårigheterna för homologerare att homologera dagens avancerade rallybilar.
Hur kan vi underlätta arbetet? Förändra arbetssättet? Hur får vi in nya homologerare?

§ 122 Dispenser
-Inget nytt.

§ 123 Öppet Rallyforum
-Inget nytt.

§ 124 SGA
-Program mejlas ut i veckan inför SGA-mötet.

§ 125 Rallyregler
-OM publicerat om förlängda giltighetstider.
-RU har tagit del av förslag om Sprintregler.
-Nytt utbildningsmaterial för C-förare är publicerat på hemsidan.
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§ 126 Övriga frågor
-Återstart av rallytävlingar, RU har tagit del av information från RF och SBF. Kommer att tas
upp på lördagens(29/5) möte i Vrigstad.
-Fortfarande sker träningar med avställda orangeskyltade bilar på bl.a Folkracebanor med
tillhörande vägslinga. RU uppmanar berörda att ha bilen påställd även på Folkracebanor, då
alla registreringspliktiga fordon måste ha en försäkring.
-Coronastatus, Småland släpper fritt från 1/6 om restriktionerna lättas, fler lär följa.
-SBF startar, där RU deltar, en licensutredning.

§127 Nästa möte
-Nästa möte 14/6 kl. 20.00.

§ 128 Mötets avslutande
-Ordföranden tackade mötets deltagare och förklarar mötet avslutat kl. 22.15

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

___________________________________

___________________________________

Lotta Lundqvist

Janne Rydh
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