PROTOKOLL TK 11/2021
Datum:

2021-09-27

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

Under §000:

…

Under §§000-000:

…

Frånvarande:

§ 172
§ 173
§ 174
§ 175
§ 176
§ 177
§ 178
§ 179
§ 180
§ 181
§ 182
§ 183
§ 184
§ 185
§ 186
§ 187
§ 188
§ 189
§ 190

Mötets öppnande
Föregående mötesprotokoll
Fastställande av mötets dagordning
Pågående ärenden
Ekonomi
Visionsarbetet 2025
Protokoll tekniska efterkontroller
Pop off ventil kontroll
Personlig utrustning Rally & rapport SGA Rally
Bränsletank anslutning
Torn Hb
A (Tuss) Besiktning Rally
Service FIA brandsläckare
Rapport från RU
Rapport från HRC
Teknikbussen
Övrigt
Nästa möte
Mötets avslutande

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

§ 173 Föregående mötesprotokoll
Det upprättade, justerade och publicerade protokoll TK 10/2021 kontrollerades för att se att
inga bordlagda ärenden eller beslut finns att överföra till detta möte.

§ 174 Fastställande av mötets dagordning
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.
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§ 175 Pågående ärenden
Fråga om spindlar.
Beslut: HA fortsätter undersöka saken.
Kontakt med Olsberg MSE för eventuellt studiebesök på EL RC bil.

§ 176 Ekonomi
Ingen rapport inkommit.
Inom budget.

§ 177 Visionsarbetet 2025
Arbetet pågår.

§ 178 Protokoll teknisk efterkontroll
Rutiner på hur dokumentation av efterkontroller skall utföras diskuterades
Beslut: HA kontroller regelverken i Rally om det finns regel på procedur. PÄK kontrollerar
hur många exemplar av teknisk rapport som juridiskt måste uppgöras.

§ 179 Pop off ventil kontroll
Fråga inkommit hur pop off kontroll skall utföras på plomberade ventiler.
Frågan har redan diskuterats. ”RU har beslutat (RY 14/2020) att numrerade brickor skall
användas och redan plomberad ventil behöver inte provtryckas vid varje tävling”.
Beslut: Proceduren bör kommuniceras och rutiner framtagas hur plomberingen
dokumenteras i vagnbok, centralt hos SBF eller per arrangör etc. SBF`s numrerade sigill skall
användas

§ 180 Personlig utrustning Rally & Rapport SGA Rally
På SGA diskuterades personlig utrustning om vid ej SM tävlingar kravet skall förändras.
Personlig ”vagnbok” diskuterades. Problem att få funktionärer speciellt tekniker.
Beslut: Informationskampanj på vikten av riktig personlig utrustning samt tidplan för
införing.

§ 181 Bränsletank anslutning
Diskuteras regler på ej original bränsle anslutningar skall utföras.
Beslut: TR 2022 uppdateras. TL tar fram förslag.

§ 182 Torn Hb
RU har tagit beslut på uppdatering av regelverket.
Beslut:

§ 183 A (Tuss) Besiktning Rally
Proceduren för hur Tuss besiktning skall utföras och sökas har förtydligats av SBF.
Speciellt viktigt att Tuss besiktningar utförs så att nya tekniker kan utbildas ”on the job
training”.
Beslut:
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§ 184 Service FIA brandsläckare
Diskuterades att det uppdagas att FIA släckare har servas av ej tillverkaren certifierad
utförare.
Beslut:

§ 185 Rapport RU
Förtydligande angående splitterfilm Rally.
Mer information i Tekniker rapporten önskas.
A/Tuss besiktningsutrustnings alternativ.
Beslut: AR informerar RU.

§ 186 Rapport HRC
EE rapporterar från senaste FIA HRC mötet.
Beslut:

§ 187 Teknikerbussen
Tio uthyrningar hittills i år.
Beslut:

§ 188 Övrigt
Planering av SBF kurshelg 20-21/11 inklusive kurs för regbesiktare.
Beslut: Agenda förslag till TR
Transportstyrelsen aviserad avgiftshöjning, SBF har gett återkoppling.
Vagnboksanmärkningar hur skall de skrivas.
Beslut: Tas upp på regbesiktnings mötet och homologeringsmöte.

§ 189 Nästa möte
Tisdag den 19 oktober klockan 19:00-21:00.

§ 190 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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