PROTOKOLL RC 1/2021
Datum:

2021-01-27

Plats:

Teamsmöte

Närvarande:
(* = beslutande)
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Mötets öppnande
Föregående mötesprotokoll.
Fastställande av mötets dagordning.
Pågående ärenden.
Ekonomi
Inkomna skrivelser/frågor
Enkät el
Regler 2021
Verksamhetsberättelse 2020
Tjejläger
XC academy
Förarutbildare
OM 2150 - handbroms, byte axel Saab
Avlidna 2020
Däckavtal
SGA-möte 2021-02-17
Övriga frågor
Nästa möte
Mötets avslutande

§1

Mötets öppnande

* Christer Ekevad (CE) - Ordförande
* Magnus Krokström (MK) – Ledamot
* Christer Jönsson (CJ) – Ledamot
Thomas Persson (TP – Adjungerad ledamot

Ordföranden hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Föregående mötesprotokoll
Det upprättade, justerade och publicerade protokollet RC 08/2020 kontrollerades för att se
att inga bordlagda ärenden eller beslut fanns att överföra till detta möte.

§3

Fastställande av mötets dagordning
Den i förväg utsända dagordningen för mötet fastställdes.

§4

Pågående ärenden
FS har godkänt vår ansökan om SM-/RM-klasser och deras status.
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§5

Ekonomi
Budget för 2021 är inte fastställd.

§6

Inkomna skrivelser
a) Dispensansökan styrservo RCH.
CE svarar sökanden.
b) Skrivelse rörande handbroms på bakhjulen på framhjulsdriven bil. Se §13
c) Skrivelse rörande ändrade framvagnsdelar för framhjulsdrivna, motsvarande
bakvagn på bakhjulsdrivna. Se §13.

§7

Enkät el
Utskottet sammanställer ett svar innan tiden går ut. Alla punkter diskuterade.

§8

Regler 2021
Tävlingsregler Rc och Backe, Mästerskapsregler Rallycross SM och Mästerskapsregler
Backe är skickade via regelgruppen till FS för granskning. Granskas 29/1.

§9

Verksamhetsberättelse 2020
Vi fortsätter jobba på med vår berättelse. MK skickar ut till påseende.

§ 10

Tjejläger
Vi publicerar texten vi fått, på hemsida och Fb.

§ 11

XC Academy
Vi har inte fått några intressenter (ännu) utifrån det vi lagt ut på hemsidan.

§ 12

Förarutbildare
Länkar till reg.bes.män och banbesiktare har lagts på hemsidan. Vi har sökt
information om vilka som är förarutbildare för att kunna göra likadant med dem.

§ 13

OM 2150 – handbroms och framvagnsdelar på framhjulsdrivna bilar.
CE formulerar och vi publicerar så fort som möjligt.

§ 14

Avlidna 2020
Förslag på namn att hedra: Henry Hapasaari

§ 15

Däckavtal
Avstämningsmöte med Cooper England den 18/1.

§ 16

SGA-möte 2021-02-17
Vi läste igenom förslaget till dagordning. CE återkopplar.

§ 17

Övriga frågor
a) Det står fel ”titel” på utskottets medlemmar på hemsidan.
b) Vi behöver förtydliga planen för XC Crosscar.
c) Det hade varit bra att göra en notis om klasser i Backe. MK skriver.
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§ 18

Nästa möte
Ordföranden kallar till möte när behov finns.

§ 19

Mötets avslutande
Ordföranden tackade mötets deltagare och förklarade mötet för avslutat.

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

___________________________________

___________________________________

Magnus Krokström

Christer Ekevad
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