PROTOKOLL RC 2/2021
Datum:

2021-03-21

Plats:

Teamsmöte

Närvarande:
(* = beslutande)

* Christer Ekevad (CE) - Ordförande
* Magnus Krokström (MK) – Ledamot
* Christer Jönsson (CJ) – Ledamot
Thomas Persson (TP – Adjungerad ledamot
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Mötets öppnande
Föregående mötesprotokoll.
Fastställande av mötets dagordning.
Pågående ärenden.
Ekonomi
Inkomna skrivelser/frågor
Påbud om att reducera budget.
Däckavtal
Upplägg SM 2021
Möte med SGA 17/2
Möte marknadsavdelningen om SM 2021
Ändring tävlingsdatum Backe
Utsedda domare
Coronaläget
Förarutbildningar
Otydlig text i tekniskt reglemente
Övriga frågor
Nästa möte
Mötets avslutande

§1

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Föregående mötesprotokoll
Det upprättade, justerade och publicerade protokollet RC 01/2021 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
Inga pågående ärenden som ”hänger i luften”.
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§5

Ekonomi
Budget för 2021 är inte fastställd.

§6

Inkomna skrivelser
a) Backåkare har skickat skrivelse rörande ”rallydäck på grusunderlag”. RCU
beslutade bifalla förarnas förslag. CE författar Officiellt Meddelande för publicering.

§7

Påbud om att reducera budget
Utskottet har fått på sig att reducera sin budget. CE sätter samman svar och skickar
in förslag enligt de aktiviteter som planerats för året.

§8

Däckavtal
Intresset från diskussionspart var förvånansvärt svagt. RCU avböjde förslaget och
söker alternativa vägar.

§9

Upplägg SM 2021
Åtskilliga punkter diskuterades. Året kommer att bli bra!

§ 10

Möte med SGA 17/2
Bra möte men lite input från SGAer. Kan bero på att allt är bra i förarled. Protokoll
ligger på hemsidan.

§ 11

Möte marknadsavdelningen om SM 2021
Frågor bl.a. om TV-bevakningens omfattning och finansiering. Bra diskussioner, alla
vill utveckla Rallycrossen!

§ 12

Ändring tävlingsdatum Backe
Två datum är ändrade för att möjliggöra tävlingar. MK uppdaterar kalender på
hemsidan.

§ 13

Utsedda domare
De domare som utses av RCU namngavs och kontaktas snarast.

§ 14

Coronaläget
Inget har ändrats för Rallycross. SBF har gått ut med förtydligande om SM/RM.

§ 15

Förarutbildningar
Rc har hittills i år utbildat drygt 50 förare. (Merparten digitalt på distans.) Fantastiskt
roligt att det är så stort intresse och bra jobbat av Ann-Marie Bergström som
genomför utbildningarna.

§ 16

Otydlig text i tekniskt reglemente
RCU har fått en del frågor rörande texter i tekniskt reglemente 2150 och kommer att
förtydliga så inga ytterligare frågor behövs. Kommer i revideringen för 2022.

§ 17

Övriga frågor
Inga övriga frågor idag.

§ 18

Nästa möte
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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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