PROTOKOLL TK 06/2021
Datum:

2021-04-27

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
Fredrik Wakman , Förbundsstyrelsen (FW)

Under §000:

…

Under §§000-000:

…

Frånvarande:

§ 84
§ 85
§ 86
§ 87
§ 88
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92
§ 93
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99
§ 100
§ 101
§ 102
§ 103
§ 104
§ 105

§ 84

Mötets öppnande
Föregående mötesprotokoll
Fastställande av mötets dagordning
Pågående ärenden
Ekonomi
Visionsarbetet 2025
Fråga Nat Special
Fråga bakaxelfästebyte
RY-T 6b regler
Fråga katalysator RC
Säkerhets tanksförlängning
Remiss Nat 4WD
Bränsleprov
Cross Kart tekniska reglemente
A-bes/Tuss träning avställda fordon
Homologerings besiktnings mötet
Rapport från RU
Rapport från RC
Teknikbussen
Övrigt
Nästa möte
Mötets avslutande

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

§ 85

Föregående mötesprotokoll
Det upprättade, justerade och publicerade protokoll TK 5/2021 kontrollerades för att se att
inga bordlagda ärenden eller beslut finns att överföra till detta möte.
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§ 86

Fastställande av mötets dagordning
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 87

Pågående ärenden
RU önskar att bakre sidoruteventilation blir ett OM.
Beslut: TL ger PÄK ett OM förslag samt regeltext för TR 2022.

.

§ 88

Ekonomi
2021 års budget godkänd.
Väldigt låg omsättning.
Beslut:

§ 89

Visionsarbetet 2025
Diskuterades hur homologerings besiktningsmän kan bidra till utökade Rally efterkontroller.
Beslut: Tas upp på homologerings mötet

§ 90

Fråga Nat Special
Fråga om man kan kapa en 6 cylinder topp till en 4 cylinder motor diskuterades.
Beslut: HA begär ytterligare information hur topparna överensstämmer med varandra samt
tillgången av 4 cyl toppen.

§ 91

Fråga bakaxelfästebyte
Fråga ombyggnad för bilar med delad ”bakaxel” diskuterades.
Beslut: TK (EE+ TL) skickar frågan inklusive bakgrundsinformation till RU.

§ 92

RY-T 6b regler
Fråga om paragraf 5.3.
Regel text förändring diskuterades
Beslut: TL skickar fråga/förslag till RU.

§ 93

Fråga katalysator RC
Fråga om att modifiera homologerad FIA/SBF katalysator.
Enligt FIA Technical list 8 monterings anvisning får inte ASN homologerad katalysator
modifieras.
Beslut: PÄK svarar frågeställaren.

§ 94

Säkerhets tanksförlängning
Fråga om nationell förlängning av säkerhets tankar inkommit från SBF styrelse.
Inkommit svar på förfrågan från en tanktillverkare.
Beslut: AR svarar Styrelsen (remiss via övriga TK medlemmar).
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§ 95

Remiss Nat 4WD
Björn Annerstedt har givit kommentarer innan senaste utkastet.
Beslut: TK studerar senaste utgåvan.

§ 96

Bränsleprov
EE har uppdaterat den ”gamla” instruktionen baserad på FIA´s instruktion.
Tillägg hur referensbränsle skall hanteras.
Beslut: PÄK tar fram alternativ testlaboratorium samt prov innehåll. EE uppdaterar
instruktionen.

§ 97

Cross Kart tekniska reglemente
Diskuterades vilken nivå TK skall engageras i Cross Kart utskottet.
Detaljfrågor avseende burkonstruktionen diskuterades.
Beslut: TL ger Crosskart teknikern synpunkterna. FW tar upp TK´s sammarbete med
Crosskart utskottet.

§ 98

A-bes/Tuss träning avställda fordon
Diskuterades formerna för A-bes/Tuss besiktning i samband med träning.
Följande anser TK gäller för besiktning av bil som inte är på ställd: Endast besiktning kan
utföras ej träning på SS.
Träning på SS kräver lokal tävlingstillstånd samt att bilarna skall vara på ställda.
Träning på typ inhägnad Rally Cross/FR bana om rallybilarna skall vara på ställda
beror på träningsformen.
Beslut:

§ 99

Homologerings besiktnings mötet
Punkter att avhandla bl.a. :
-VO för Hb, RU representant bjuds in (bereds på nästa RU möte).
-Differenshusinfästning för individuell hjulupphängning.
-Hb tornet igen.
-Bilens längd Hb vid homologering.
Beslut:

§ 100 Rapport från RU
AR informerade från RU mötet.
Beslut:

§ 101 Rapport från RC
TL och EE informerade från RC mötet.
Beslut:
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§ 102 Teknikerbussen
Bussen dubbel bokad i olika grenar vilket innebär att utrustningen kommer separeras
(Rally/Racing).
Planeras för dubbla uppsättningar av viss utrustning.
Beslut:

§ 103 Övrigt
PÄK informerade om kommentarer efter publiceringen av historiken om orange rally skyltar.
Beslut:

§ 104 Nästa möte
Måndag den 25 Maj klockan 19:00.

§ 105 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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