PROTOKOLL RC 8/2021
Datum:

2021-10-11

Plats:

Teamsmöte

Närvarande:
(* = beslutande)

§ 107
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§ 112
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* Christer Ekevad (CE) - Ordförande
* Magnus Krokström (MK) – Ledamot
* Christer Jönsson (CJ) – Ledamot (ej närvarande)
Thomas Persson (TP) – Adj. Ledamot

Mötets öppnande
Föregående mötesprotokoll.
Fastställande av mötets dagordning.
Pågående ärenden
Ekonomi
Inkomna skrivelser/frågor
Tekniska regler 2022
SM i Backe 2022
SGA-möte
Tidtagning
Övriga frågor
Nästa möte
Mötets avslutande

§ 107 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 108 Föregående mötesprotokoll
Det upprättade, justerade och publicerade protokollet RC 06/2021 kontrollerades för att se
att inga bordlagda ärenden eller beslut fanns att överföra till detta möte.

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

§ 110 Pågående ärenden
Däckupphandling/förfrågan är utskickad svar har kommit in.
Tekniska reglementen för perioden 2022-24.
Förfrågan om Rc-SM 2022 skickas ut till arrangörer. (Även Backe)
Diskussion av ett upplägg för XC Crosscar i samband med RC SM 2022.
§ 111 Ekonomi
Ingen rapport har kommit.

§ 112 Inkomna skrivelser
a) Ansökan om internationell licens. CE underrättar fråganden.
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b) En fråga om tillåtna bilar. Kan komma förtydligande i SM-reglementet -22. CE
underrättar fråganden.
c) Fråga om att tillåta hybridmotorer i Supernat. RCU osäkra på säkerhetskrav och
har ställt fråga till Tekniska kommittén.
d) Fråga om att tillåta bilar motsvarande Supercar/Rx1 i Backe och sprint. Inga hinder
finns, det är upp till resp. arrangör att bjuda in.
§ 113 Tekniska regler 2022
Arbete pågår. 2150 i det närmaste klart. 2400 långt framskridet och Supernationella
är på god väg. Ambition att ha alla klara för publicering innan oktobers utgång.
§ 114 SM i Backe 2022
Önskvärt med 4 tävlingshelger med 2 tävlingar per helg. Vi går ut med en förfrågan
till arrangörer via hemsida och email. Vi ser gärna tävlingar i maj, juli, augusti och
september. 2022 vill vi sprida tävlingar över landet för att locka fler till disciplinen.
§ 115 SGA-möte
Var planerat till 13/10, men när Bilsportkonferensen blev av beslutades att flytta
mötet dit. Diskussionspunkter/frågor har inkommit från en SGA. 7 av 11 distrikt har
anmält sig. MK och CE sätter ihop agenda för träffen.
§ 116 Tidtagning
Vid Lyckseles DM-tävling testades MW Raceconsultings lösning för tidtagning och
tävlingsadministration. Utfallet blev mycket bra och RCU kommer att diskutera
vidare med MW, troligtvis under november månad.
§ 117 Övriga frågor
Inga övriga frågor idag.
§ 118 Nästa möte
Ordföranden kallar till möte när behov finns.

§ 119 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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