PROTOKOLL RY 12/2021
Datum:
Plats:
Närvarande: *
(* = beslutande) *
*
*
*

2021-08-23
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

frånvarande:
Till Officiella meddelanden:

§ 177
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§ 179
§ 180
§ 181
§ 182
§ 183
§ 184
§ 185
§ 186
§ 187
§ 188
§ 189
§ 190
§ 191
§ 192

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

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

§ 178 Föregående mötesprotokoll
Inget kvar från föregående protokoll

§ 179 Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.
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§ 180 Pågående ärenden
-Ligger under respektive paragraf.

§ 181 Ekonomi
-Inget nytt.

§ 182 Landslag
-Inget nytt.

§ 183 SM
•
•
•
•
•
•
•
•

Lägesrapport: rättelse av datum på Sigtunasprinten från protokoll nr 11, den
går den 23/10 och inget annat.
Analys av årets första Rally-SM i Kils MK, det var ett bra arrangemang.
Inväntar domar och tekniskas rapport.
Dispens ges för seedning på fredagens sträcka i SSR.
2022-års SM kalender har godkänts och publicerats den 23/8.
Vi har delgetts Domar-/teknisk rapport från Varas Grus-SM, det var ett bra
arrangemang.
Diskuterades om utmaningar vid dubbeltävling med ett tillstånd men räknas
som 2 tävlingar. Vikten av tydlighet i inbjudan om bl.a poängberäkning och
besiktning.
Analys av Asfalts-SM kommer att ske inom kort.
Preliminärt datum för en SM-konferens med 2021-års arrangörer och 2022års arrangörer, är bokat 12-14/11.

§ 184 Däck
-RU har fått information om att under SM i Kil uppdagades det att deltagare upptäckt
skadade däck vid hemkomst. SRM hanterar det.

§ 185 Teknik
-Ärende har inkommit om separat gasbehållare till stötdämpare i en Gr.F bil. Separata
behållare är ok, men justerbara stötdämpare är ej godkänt i Gr.F.
-Ärende om splitterfilm på bakre sidorutor, ej åtgärdat. AR
-Arbetet med text om fjäderbenstorn AR skickar text till SO.
-JR och SO skapar en förtydligande text om personlig utrustning som publiceras på vår
hemsida.
-RU har fått information om långa behandlingstider hos Transportstyrelsen, pga detta har
bilbyggare ringt direkt till Transportstyrelsen. Nu vill SBF att detta stoppas omedelbart
annars kommer alla ärenden att stoppas och det resulterar i ännu längre behandlingstider.
Kommunikationen ska vara mellan SBF och Transportstyrelsen och inga andra.
-TK vill uppmärksamma hur vi ska sitta rätt i stolen, vilken höjd öronlapparna skall sitta för
att skydda optimalt. Se hemsidan.
-JR skapar ett OM, om dörrsidor, de får göras likvärdigt i Gr.E och Gr.F.
-A-besiktningar kommer att fortsätta utföras, på det sätt som gjorts under pandemin, i höst.

§ 186 Dispenser
-Inget nytt.

§ 187 Öppet Rallyforum
-Preliminärt datum blir 4/12 och i första hand ett fysiskt möte i Östergötland.

§ 188 SGA
-Inför nästa SGA-möte den 22/9 önskar vi få in frågor för behandling.

§ 189 Rallyregler
-Arbetet med tävlingsformen ”Sprint” i SM fortskrider med SRM.
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§ 190 Övriga frågor
-SBF`s arbete med anställning av sportgrenskoordinator fortskrider, sista ansökningsdatum
är 31/8.
-Coronastatus, tävlingarna har kommit igång, dock kvarstår restriktionerna i september. Har
kommit till vår kännedom att det finns Länsstyrelser som tolkar restriktionerna olika, vilket
är olyckligt.

§191 Nästa möte
-Nästa möte 13/9 kl. 20.00.

§ 192 Mötets avslutande
-Ordföranden tackade mötets deltagare och förklarar mötet avslutat kl. 21.50

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

___________________________________

___________________________________

Lotta Lundqvist

Janne Rydh
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