PROTOKOLL TK 03/2021
Datum:

2021-02-11

Plats:

Telefon

Närvarande:
(* = beslutande)

*
*
*
*

Anna Rönne (AR) Ordförande
Eric Emanuelsson, (EE) Sekreterare
Håkan Andersson (HA), Ledamot
Thomas Lindgren (TL), Ledamot
Pär Karlsson, (PÄK) Teknik ansvarig på SBFs kansli

Under §000:

…

Under §§000-000:

…

Frånvarande:

§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42
§ 43
§ 44
§ 45
§ 46

§ 33

Mötets öppnande
Föregående mötesprotokoll
Fastställande av mötets dagordning
Pågående ärenden
Ekonomi
Visionsarbetet 2025
Rally -Homologering
Återkoppling Homologerings besiktnings möte 2021-02-02
Remiss svar tekniska motioner
Fråga bilimport
Teknikbussen
Övrigt
Nästa möte
Mötets avslutande

Mötets öppnande
Ordföranden hälsar övriga mötesdeltagare välkommen och förklarar mötet för öppnat.

§ 34

Föregående mötesprotokoll
Det upprättade, justerade och publicerade protokoll TK 2/2021 kontrollerades för att se att
inga bordlagda ärenden eller beslut finns att överföra till detta möte.

§ 35

Fastställande av mötets dagordning
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 36

Pågående ärenden
Inga pågående ärenden
Beslut:
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§ 37

Ekonomi
Ingen återkoppling på inlämnad budget för 2021.
Endast mindre kostnader för teknik bussen senaste perioden.
Beslut:

§ 38

Visionsarbetet 2025
Definition av nytt visionsarbete 2025.
Diskuterades TK unik vision. Typ förbättra tekniska kontroller i alla distrikt på alla nivåer inte
enbart på elitnivå.
Utbildning, styrning etc.
TK bemanning baserad på nya SBF organisationsförslaget.
Beslut: AR tar fram ett generellt förslag.

§ 39

Rally - Homologering
Fråga från en tillverkare hur förfarandet på in klassning av delar.
Beslut: TL svarar tillverkaren..

§ 40

Återkoppling Homologerings besiktnings möte 2021-02-02
Positiv återkoppling från mötet.
TK ger AR återkoppling på mötes noteringarna.
Nästa möte 2021-03-03 bl.a. tas detta upp.
-Kränghämmare bak gr H diskuterades TK anser att det ej är korrekt. Information ges på
mötet.
Beslut: TL kontaktar bilägaren (krängningshämmaren).

§ 41

Remiss svar tekniska motioner.
PÄK informerade undersökningsresultat avseende hjälmar.
SFRO bils motionen diskuterades. SFRO bilar är ett hobbyfordon och inte ett tävlingsfordon.
Rallybil regleras av TSFS´s undantag för rallybilar på väg.
Beslut: AR kallar till ett speciellt möte den 2021-02-17 att handlägga motion 1, HA bereder
frågan avseende SFRO.

§ 42

Fråga om import av Hb bil
Fråga om potentiell bilimport diskuterades.
Beslut: HA svarar frågeställaren att vikten av att hela bilen överensstämmer eller ombyggs
enligt Hb reglementet samt proceduren för import av rallybil.

§ 43

Teknikerbussen
Ej erhållit tid för kontroll/kalibrering av vågarna.
Beslut:
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§ 44

Övrigt
PÄK och EE har gått igenom regelgruppens förslag på upplägget avseende TR.
Beslut: NAT 4WD reglemente översyn.
Beslut: AR och EE skickar synpunkter till TL.

§ 45

Nästa möte
Måndag den 8 Mars klockan 19:00.

§ 46

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

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

___________________________________

___________________________________

Eric Emanuelsson

Anna Rönnle
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