PROTOKOLL TK 09/2021
Datum:

2021-08-12

Plats:

Telefon

Närvarande:
(* = beslutande)

*
*
*
*
*

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

Under §000:

…

Under §§000-000:

…

Frånvarande:

§ 141
§ 142
§ 143
§ 144
§ 145
§ 146
§ 147
§ 148
§ 149
§ 150
§ 151
§ 152
§ 153
§ 154
§ 155
§ 156

Mötets öppnande
Föregående mötesprotokoll
Fastställande av mötets dagordning
Pågående ärenden
Ekonomi
Visionsarbetet 2025
Personlig utrustning Rally Nationellt
Grupp E/F dörrsidor
Efterkontroller rally
Transportsytrelsen hanteringstider
GR Hb observationer
Rapport från RU
Teknikbussen
Övrigt
Nästa möte
Mötets avslutande

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

§ 142 Föregående mötesprotokoll
Det upprättade, justerade och publicerade protokoll TK 8/2021 kontrollerades för att se att
inga bordlagda ärenden eller beslut finns att överföra till detta möte.

§ 143 Fastställande av mötets dagordning
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.
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§ 144 Pågående ärenden
Inga pågående ärenden
Beslut:

§ 145 Ekonomi
Väldigt låg omsättning.
Inom budget.

§ 146 Visionsarbetet 2025
Beslut: Diskuterades TK´s vision samt om TK skall besöka ett antal tävlingar. AR tar kontakt
med klubbar.
Att öka elbils påverkan inom bilsporten kandidat till uppdaterad vision.
Beslut: TL kontaktar Olsberg MSE för eventuellt studiebesök på EL RC bil.

§ 147 Personlig utrustning Rally Nationellt
Diskuterades personlig utrustnings i TR bl.a skor underställ.
Beslut: PÄK tar fram OM underlag som förtydligar regelverket samt att TR 2022 uppdateras.

§ 148 Grupp E/F dörrsidor
Upp dagas att regelverket för dörrsidor inte är harmoniserat mellan Gr E och F.
Beslut: TL informerar RU på TK´s synpunkter.

§ 149 Efterkontroller rally
Diskuterades innehållet i tekniska efterkontroller. Endast en arrangör har skickat kopior på
tekniska rapporterna till TK på efterkontroller vilket innebär svårigheter att utvärdera om
målsättningen på ökade kontroller har efterföljts.
Beslut: AR kontaktar SRM att TK önskar kopior på teknisk rapporterna.
AR kallar till ett digitalt uppföljningsmöte med tekniska kontrollanterna 2021.

§ 150 Transportsytrelsen hanteringstider
TS har rapporterat att utövare direkt kontaktat TS och klagat/försökt påverka TS vilket INTE
är OK.
Beslut: All kontakt med TS skall gå via SBF. PÄK har informerat Homologera, Historiska
utskottet och TK.

§ 151 GR Hb observationer
Diskuterades ett antal uppenbara felaktigheter på bilar. Uppdagats i efter hand att i att antal
fall har inte anmärkningar införts i vagnböckerna.
Beslut: HA kontaktar berörd teknisk chef.

§ 152 Rapport RU
AR rapporterade från senaste RU mötet.
TK representanter deltog inte vid RU´s beslut angående tekniska regler Hb och NAT 4WD.
Däck begränsningen och däcks ”märknings” svårigheter diskuterades.
Harmonisering av tekniska texter mellan olika reglementen diskuterades.
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§ 153 Teknikerbussen
Diskuterades skicket på bussen efter uthyrning.
PÄK undersöker möjlighet med ersättningsbuss.
Beslut:

§ 154 Övrigt
Rally 4 resp R2B och R2C fråga om den ologiska skillnaden mellan viker och med/utan
restriktor samt motorstorlek beroende på när bilen är FIA homologerad, enligt FIA app J 260
gäller skiljer vikt och ev restriktor mellan homologerings år och årgång av Appj 260.
För Bilar homologerade före 31-12-18 gäller 2018 års utgåva av FIA AppJ 260 (R2B och R2C).
Bilar homologerade 2019 och från 01-01-20 gäller 2021 års FIA AppJ 260
PÄK informerade om kommande uppdateringen av godkända Certbur tillverkare.
Beslut:

§ 155 Nästa möte
Torsdag den 2 September klockan 19:00.

§ 156 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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