PROTOKOLL RY 16/2021
Datum:
Plats:
Närvarande: *
(* = beslutande) *
*
*
*

2021-11-15
Teamsmöte.
Janne Rydh (JR), Ordförande
David Lindström (DL), ledamot
Lotta Lundqvist (LL), Ledamot
Benny Cronert (BC), Ledamot
Theres Thörnevall (TT), Ledamot
Patrik Persson (PP), SRM
Jocke Berg (JB), SRM
Anna Rönnle (AR), Tekniska Kommittèn
Håkan Andersson (HA), Tekniska Kommittén

frånvarande:

Till Officiella meddelanden:
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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

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

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

§ 244 Pågående ärenden
-Ligger under respektive paragraf.

§ 245 Ekonomi
-Budgetäskande för 2022 är inlämnad.

§ 246 Landslag
-Förbundskapten jobbar med att ta ut Landslagsmedlemmar inför 2022.

§ 247 SM
•

•
•
•

SRM`s SM-konferens i Linköping, där bl.a 2022-års SM-arrangörer var inbjudna, var
positivt. Gicks igenom SM-regler och manual. RallyLive och Race Consulting var på
plats och presenterade hur de jobbar och vad de behöver av arrangörerna inför
2022. Teamrådet presenterade sig och berättade vilken funktion de har. RU hade
genomgång med domare och tekniker.
Slutarbetet med SM-reglerna återstår.
RU har tagit del av inbjudan till Boden MS, North Rally Boden, och godkänt den.
Då antal SM-tecken ökar 2022, har JR lämnat ett ärende till Förbundsstyrelsen om
detta.

§ 248 Däck
-Däcklista vinter är publicerad.
§ 249 Teknik
-Ett OM skapas om förtydligande text om fjäderbenstorn.
-DL får i uppdrag, med AR/HA, ta hand om frågan ”sänkta sätesfästen” och hur det på ett
säkert sätt kan utföras.
-Fråga har inkommit om Volvos motorvolym i Gr.Hb, AR tar frågan med homologerarna.
-Diskussion om att skapa Tankzon i SM för att minska spill på serviceplats där även ”heta
arbeten” utförs. Alternativ är att skapa ”Heta arbeten-zon” istället.
-AR tittar på definition R5 vs Rally 2, internationellt finns inte R5 längre som klass.

§ 250 Dispenser
-Hällefors MK söker dispens för ss-längd. RU godkänner men med krav på radiosamband per
10 km och rekommendation att använda Trackingsystem.
-Ärende från handikappad tävlande. Tävlande skall söka dispens med tillhörande läkarintyg
hos RU.

§ 251 Öppet Rallyforum
-Planeras den 4/12 kl. 13-15.00 i Linköping. DL skickar kallelse.

§ 252 SGA
-Programpunkter skickas inför helgens SGA-möte.

§ 253 Rallyregler
-Race Consulting vill tydliggöra och att det beskrivs i reglerna. ”-När tävlande bryter måste
den tävlande ringa in till Tävlingsledningen och inte bara meddela via Trackingsystemet”

§ 254 Övriga frågor
-På förekommen anledning har vi blivit uppmärksammade på att arrangörer ej har
kontrollerat att licensen har rätt behörighet och giltighet under året.
-Bilsportsgalan hålls den 22/1-2022 i Norrköping.
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§255 Nästa möte
-Nästa möte 7/12 kl. 20.00.

§ 256 Mötets avslutande
-Ordföranden tackade mötets deltagare och förklarar mötet avslutat kl. 22.20
.

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

___________________________________

___________________________________

Lotta Lundqvist

Janne Rydh
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