PROTOKOLL TK 12/2021
Datum:

2021-10-19

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:

§ 191
§ 192
§ 193
§ 194
§ 195
§ 196
§ 197
§ 198
§ 199
§ 200
§ 201
§ 202
§ 203
§ 204
§ 205
§ 206

Mötets öppnande
Föregående mötesprotokoll
Fastställande av mötets dagordning
Pågående ärenden
Ekonomi
Visionsarbetet 2025
Fråga sätes fäste rally
A-Besiktning
Rally Homologering
Registreringsbesiktare kurs
Tekniska rapporter Rally
Rapport RU
Teknikbussen
Övrigt
Nästa möte
Mötets avslutande

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

§ 192 Föregående mötesprotokoll
Det upprättade, justerade och publicerade protokoll TK 11/2021 kontrollerades för att se att
inga bordlagda ärenden eller beslut finns att överföra till detta möte.

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

§ 194 Pågående ärenden
Kontakt med Olsberg MSE för eventuellt studiebesök på EL RC bil.

§ 195 Ekonomi
Ingen ekonomisk rapport inkommit.
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Faktura på två bränsleprover Rally SM.

§ 196 Visionsarbetet 2025
Arbetet pågår.
FIA arbetar på Hybrid digital kurs (Rally1).

§ 197 Fråga sätes fäste rally
Inkommit fråga från en tekniker på fältet om en bil vars stolsfästet är britsfälligt modifierat.
Beslut: HA kontaktar homologerings besiktaren. HA återrapporterar för ev. vidare åtgärd.

§ 198 A-Besiktning
A-besiktning på pallbockar på serviceplats. Diskuterade pos/cons jämfört med en lina via
lyft/brygga. Besiktnings modellen är bra dock kräver den bra rutin och disciplinerade
tekniker. Positiv återkoppling från testtävlingar dessutom kräver den tydliga planer.
Beslut: HA uppdaterar besiktningsmanualen.

§ 199 Rally Homologering/homologeringsintyg
RJ har inkommit med förslag på namnbyte samt uppdaterade blanketter.
Bra ide att ändra namnen till Certifiering/Certifikat.
Måste dock stämmas av mot transportstyrelsens benämningar i lagtexten om rallybilar.
Ett ankommet förslag förändring av besiktnings blanketter A,B & efterkontroll diskuterades.
Beslut: Återkoppling till nästa TK möte avseende besiktningsprotokoll. PÄK går vidare med
namnändringar.

§ 200 Registreringsbesiktare kurs
EE, BA, PÄK, RC (CE), Kansli, Drifting-lustgas, TR 2022 uppdatering, Gott&Blandat, Lots, mm.
Beslut: AR sätter ihop ett agendaförslag.

§ 201 Tekniska rapporter Rally SM
TK har fått rapport från två SM tävlingar. En i överkant och en i underkant. Diskuterades hur
man för SM kan kräva bra nivå på tekniken, hur man utser tekniska kontrollanter, direktiv,
styra upp tekniken och efterkontroller.
Beslut: AR och HA förbereder möte med Rally SM arrangörerna för att diskutera tekniken.

§ 202 Rapport RU
HA rapporterade från senaste RU mötet.
Bl.a. förbättrat fäste för trackingsystemet, plombering kontroll Pop off kommer förtydligas i
2022 års regler mm.
Beslut:

§ 203 Teknikerbussen
Lite utrustning uppdatering. Servicebehov + bakbromsar. En inplanerad uthyrning.
Beslut: HA bokar service.
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§ 204 Övrigt
Förfrågan från RC hur man går vidare på el hybrid motorer i SN
Beslut: EE undersöker och tas upp på nästa TK möte.
Uppland önskar teknikerutbildning via uppstart projektet.
Teknikerutbildning för tekniska chefer bör planeras in. TK diskuterar om obligatorisk
utbildning av SM tekniska chefer i Rally 2022 skall införas.

§ 205 Nästa möte
Tisdag den 9 november klockan 19:00-21:00.

§ 206 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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