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§ 39

Mötets öppnande

* Christer Ekevad (CE) - Ordförande
* Magnus Krokström (MK) – Ledamot
* Christer Jönsson (CJ) – Ledamot
Thomas Persson (TP – Adjungerad ledamot
Erik Emanuelsson – inbjuden tekniska komm.
Thomas Lindgren –
– !! –

Ordföranden hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 40

Föregående mötesprotokoll
Det upprättade, justerade och publicerade protokollet RC 02/2021 kontrollerades för att se
att inga bordlagda ärenden eller beslut fanns att överföra till detta möte.
Det ska ut ytterligare ett OM om däck i Backe. (För 2150)

§ 41

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

§ 42

Pågående ärenden
Inga pågående ärenden som ”hänger i luften” förutom stundande premiär.

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - UTSKOTTET FÖR RALLYCROSSUTSKOTTET

Sida 1 av 3

– PROTOKOLL RC 3/2021 –

§ 43

Ekonomi
Budget för 2021 är fastställd och står i proportion till RCUs tänkta verksamhetsplan.

§ 44

Inkomna skrivelser
a) Finsk förare vill köra i Sverige med svensk bil. Frågan behöver lyftas. CE tar det
vidare.

§ 45

Frågor rörande PCR-test inför Höljes.
Det har kommit en del frågor som fått besvaras.

§ 46

Bränsle
RallyX Nordic kommer att köra ett nytt fossilfritt bränsle från P1 för klassen Supercar
Lites. Tester pågår, för att reda ut om det skulle fungera även i de nationella
klasserna. Intentionen att gå mot fossilfritt är rätt, men man måste även väga in
övriga miljöaspekter gällande bränsleregler. Frågan är komplex och måste utredas
vidare.

§ 47

Möte med GS
Utskottsordföranden hade möte med generalsekreteraren och ordföranden i
förbundet. Det var fortsatt info om tänkt förstärkning centralt.

§ 48

Lägesrapport Backe
TP har träffat arrangörsklubbarna och 1 klubb såg sig ha hinder att hålla undan
publik. Om inte läget förändras finns en plan att fördela ut fler tävlingar på
återstående arrangörer.
Det pågår diskussioner om att göra en test med en TV-produktion. Inget är beslutat i
dagsläget.
Allt rörande domare och kontrollanter är klart.

§ 49

Nästa SGA-möte 5/5
Stående agenda. Mötet kommer att genomföras via teams.

§ 50

Projekt E
RX2e kommer att köras i VM-serien 2021.
Stard-bilarna (elkonverterade Supercarbilar) söker tävlingar de kan delta i. Ev. kan de
få gästspela i RallyX. Återstår att lösa en del tekniska- och regelfrågor.

§ 51

Domare SM - avstämning
Höljes och Västerås – Håkan Ohlsson
Piteå – Daniel Nyman
Arvika – B-G Grenander

§ 52

Coronaläget
Inget har ändrats för Rallycross. Finnskoga MK har förtydligat kraven till SMpremiären och detta har mottagits positivt.

§ 53

Förarutbildningar
De digitala utbildningarna fortsätter, om än i lite mindre skala nu.
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§ 54

Övriga frågor
a) Vi passade på att resonera lite med tekniska kommittén om tekniska spörsmål.

§ 55

Nästa möte
Ordföranden kallar till möte när behov finns.

§ 56

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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