PROTOKOLL TK 10/2021
Datum:

2021-09-02

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
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…
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…
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Mötets öppnande
Föregående mötesprotokoll
Fastställande av mötets dagordning
Pågående ärenden
Ekonomi
Visionsarbetet 2025
Certburs tillverkare
Extremregler Cross Kart
Fråga Rally Splitter film sido ruta
Efterkontroller rally
Rapport från RU
Teknikbussen
Övrigt
Nästa möte
Mötets avslutande

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

§ 158 Föregående mötesprotokoll
Det upprättade, justerade och publicerade protokoll TK 9/2021 kontrollerades för att se att
inga bordlagda ärenden eller beslut finns att överföra till detta möte.

§ 159 Fastställande av mötets dagordning
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 160 Pågående ärenden
Fråga om spindlar.
Beslut: HA fortsätter undersöka saken.
Kontakt med Olsberg MSE för eventuellt studiebesök på EL RC bil.
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§ 161 Ekonomi
Väldigt låg omsättning.
Inom budget.

§ 162 Visionsarbetet 2025
Diskuterade AR´s förslag på tillägg till Visionen 2025;
• att öka kunskapen kring eldrivna fordon inom motorsport.
TK ser positivt på ökad fokus på tekniska efterkontroller vid Rally SM. Det är helt i linje med
en av de ursprungliga punkterna i visionen.

§ 163 Certburs tillverkare
GUSS har beslut att efter många år avveckla sin burtillverknings verksamhet.
En ny certburs-kandidats bur kommer att prov tryckas hos www.ri.se
Beslut: PK uppdaterar listan över Certifierade burtillverkare och informerar berörda tekniker
kategorier.

§ 164 Extremregler Cross Kart
Crosskart utskottet har konsulterat TK inför 2022 års tekniska regeluppdatering.
Beslut:

§ 165 Fråga Rally splitterfilm sidorutor
Fråga om splitterfilm för sidorutor Rally
Beslut: Enligt Appendix J ska för Rally samtliga sidorutor ha splitterfilm om de inte är
laminerade eller av plast. AR informerar RU om otydlighet i Gr H regelverket.

§ 166 Efterkontroller rally
För att kunna få en uppfattning om efterkontrollernas omfattning bör TK få information vilka
efterkontroller som utförts.
Beslut:

§ 167 Rapport RU
AR rapporterade från senaste RU mötet.
Bland annat kommer dörrsidor frågan Gr E/F att kommuniceras.
Beslut:

§ 168 Teknikerbussen
Hittills har bussen har uthyrts 6 gånger samt 8 ytterligare bokningar finns.
Beslut:
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§ 169 Övrigt
RF har lanserats ”återstarten”. PK ingår i SBF´s arbetsgrupp för teknik inriktad
lansering av återstarten.
TK medlemmars profilkläder behöver förnyas
Beslut: Var och en beställer nödvändiga profilkläder.

§ 170 Nästa möte
Måndag den 27 september klockan 19:00-21:00.

§ 171 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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