PROTOKOLL RY 11/2021
Datum:
Plats:
Närvarande: *
(* = beslutande) *
*
*
*

2021-02-08
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
Anna Rönnle (AR), Tekniska Kommittén
Håkan Andersson (HA), Tekniska Kommittén

frånvarande:
Jocke Berg (JB), SRM
Till Officiella meddelanden:

§ 161
§ 162
§ 163
§ 164
§ 165
§ 166
§ 167
§ 168
§ 169
§ 170
§ 171
§ 172
§ 173
§ 174
§ 175
§ 176

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

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

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

§ 164 Pågående ärenden
-Arbetet med ”Sprintregler” fortsätter.

§ 165 Ekonomi
-Inget nytt.

§ 166 Landslag
-Inget nytt.

§ 167 SM
•
•

•
•
•

Lägesrapport: Datumändringar, Sigtunasprinten blir den 23/9.
Analys efter Asfalts SM i Tierp. Resultatrapporteringen fungerade dåligt,
sträckan fick beröm. RU uppmärksammades på vikten av att synliggöra OM
tydligare på hemsidan. Alla startande fick ett skriftligt OM om särskiljning i
första Asfalts SM i Uddevalla, nu uppstod ändå frågetecken om resultatet av
SM-tabellen efter sista tävlingen i Tierp.
Seedning inför SM Killingen är klar.
RU kommer att titta närmare på Trackingsystem och dess innehåll som finns
på marknaden, inför 2022.
2022-års SM kalender har publicerats av SRM, då RU inte kan godkänna den i
nuvarande format fastställs den inte. SRM återkommer med justeringar.

§ 168 Däck
-Inget nytt.
§ 169 Teknik
-Ärende har inkommit om separat gasbehållare till stötdämpare i en Gr.F bil. Separata
behållare eller justerbara stötdämpare är ej godkänt i Gr.F.
-Diskuterades om utvecklingen/förändring av hanteringen av däcksmärkningen i SM inför
2022.
Definition av regndäck på Asfalts SM togs upp.
-Vi vill uppmärksamma om vikten av rätt personlig utrustning i nationella tävlingar
(undantag är SM där du måste ha FIA-godkänt underställ och skor), TR6.2, t.ex skor skall vara
av flamsäkert material och täcka vristen(läder). JR skapar ett OM om förtydligande.
-Ärende om splitterfilm på bakre sidorutor bordlägges.
-Arbetet med text om fjäderbenstorn bordlägges.

§ 170 Dispenser
-Inget nytt.

§ 171 Öppet Rallyforum
Inget nytt

§ 172 SGA
-SO informerade om arbetet av nya Gr.Hb-reglementet, AR tog upp om personlig utrustning,
att tävlingar börjar komma igång, om att deltagarantalet är lägre än förväntat.
-Nästa SGA-möte är 22/9 kl. 18.00.

§ 173 Rallyregler
- Uppdateringarna i Nat 4WD är klara och fastställs. Publicering kommer.
- Revision av Gemensamma regler pågår.

§ 174 Övriga frågor
-RU efterlyser information från förbundsstyrelsen, JR kontaktar AN.
-LL anmäler sig, för RU`s räkning, till Miljöforum den 2-3/10.
-Coronastatus, tävlingarna har kommit igång och restriktioner har tagits bort, dock har vi
tagit del av att smittspridningen ökar igen.
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§175 Nästa möte
-Nästa möte 23/8 kl. 20.00.

§ 176 Mötets avslutande
-Ordföranden tackade mötets deltagare och förklarar mötet avslutat kl. 22.00

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

___________________________________

___________________________________

Lotta Lundqvist

Janne Rydh
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