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

Under §000:

…

Under §§000-000:

…

Frånvarande:

Thomas Lindgren (TL), Ledamot
Fredrik Wakman , Förbundsstyrelsen (FW)

Mötets öppnande
Föregående mötesprotokoll
Fastställande av mötets dagordning
Pågående ärenden
Ekonomi
Visionsarbetet 2025
Nationella VO
Drifting Lustgas vagnboks besiktning
Certburs tillverkare
Transportsytrelsen hanterings tider
SBF omorganisations utveckling
Uppdatering/förtydligande homologerings förfarande
Rapport från RU
Rapport från HRC
Teknikbussen
Övrigt
Nästa möte
Mötets avslutande

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

§ 124 Föregående mötesprotokoll
Det upprättade, justerade och publicerade protokoll TK 7/2021 kontrollerades för att se att
inga bordlagda ärenden eller beslut finns att överföra till detta möte.
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§ 125 Fastställande av mötets dagordning
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 126 Pågående ärenden
Inga pågående ärenden
Beslut:

§ 127 Ekonomi
Väldigt låg omsättning.
TK tar fraktkostnaden på IDR leveransen.
Beslut: PÄK har bjudit in utskotten och berörda till ett möte hur/om SBF skall introducera
IDR för utvalda klasser/grenar.

§ 128 Visionsarbetet 2025
Ingen återkoppling på senaste Rally SM tävlingen.
Beslut: Diskuterades TK´s vision och eventuella bemannings krav.

§ 129 Nationella VO
PÄK informerade om de senaste NAT homologerade bilmodellerna vilket kommer att
publiceras med ett OM. Glädjande att se ett ökande antal nya Nationellt in klassade bilar.
Beslut:

§ 130 Drifting Lustgas vagnboks besiktning
Drifting utskottet fråga om under säsongen introducering av lustgassystem hur redan 2021
vagnboksbesiktade bilar berörs.
Beslut: TK anser att lustgas system som introduceras under 2021 skall tävlings besiktningen
besikta systemet och notera under ”Övrig information” i vagnboken att bilen är utrustad och
besiktad med lustgas system.
2022 kommer vagnboks besiktarna besikta in och notera detta under ”Övrig information” i
vagnboken.

§ 131 Certburs tillverkare
PÄK informerade om turerna om försäljning/köp av certburs tillverkare.
Beslut:

§ 132 Transportsytrelsen hanteringstider
PÄK har informerat homologerings besiktarna att TS har långa hanteringstider.
Beslut: SBF kommer ta upp detta med TS om det är möjligt att förkorta hanteringstiden.

§ 133 SBF omorganisations utveckling
EE och AR rapporterade från informationsmötet. SBF kommer dessutom göra översyn på
person profilen för respektive utskott/kommitté. Vidare ör förslaget att utöka kansliet
personalen för att avlasta utskott och kommittér.
Beslut:

§ 134 Uppdatering/förtydligande homologerings förfarande
Förslaget som har inkommit på förändring av dokumentation på Rally homologeringen.
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Beslut: PÄK analyserar och återkopplar förslaget.

§ 135 Rapport från RU
AR informerade från RU mötet. Ett sammarbete har inletts mellan RU och utsedda
homologeringsbesiktare för genomgång av vissa tekniska rally reglementen.
Beslut:

§ 136 Rapport från HRC
EE informerade från senaste HRC mötet.

Beslut:

§ 137 Teknikerbussen
Senaste tävlings helgen delades utrustning mellan SM i racing och SM rally.
Pga Corona-19 var detta andra gången som Teknikbussen har varit uthyrd 2021.
Bokningarna för ser bättre ut 12 ytterligare bokningar 2021.
Beslut:

§ 138 Övrigt
PÄK och BA har inlett god känningsprocessen för en ny potentiell certburs-tillverkare.
Beslut:

§ 139 Nästa möte
Tisdag den 10 Augusti klockan 19:00.

§ 140 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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