PROTOKOLL TK 13/2021
Datum:

2021-11-09 samt 16

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:

§ 207
§ 208
§ 209
§ 210
§ 211
§ 212
§ 213
§ 214
§ 215
§ 216
§ 217
§ 218
§ 218
§ 219
§ 220
§ 221
§ 222

Mötets öppnande
Föregående mötesprotokoll
Fastställande av mötets dagordning
Pågående ärenden
Ekonomi
Visionsarbetet 2025
Fråga sätes fäste RC BMW 2150
TR2022
Fråga om Karossbyten
Motorstorlekar Hb
Stötdämpare Gr F
Tekniska rapporter Rally SM
Rapport RU
Teknikbussen
Övrigt
Nästa möte
Mötets avslutande

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

§ 208 Föregående mötesprotokoll
Det upprättade, justerade och publicerade protokoll TK 12/2021 kontrollerades för att se att
inga bordlagda ärenden eller beslut finns att överföra till detta möte.

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

§ 210 Pågående ärenden
A. Kontakt med Olsberg MSE för eventuellt studiebesök på EL RC bil.
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B. Rally Homologering, mail 19/10 Förslag från Raymond på termologi respektive diverse
uppdateringar blanketter.
C. HA håller fortsatt kontakt med TB angående FORD spindlar.

§ 211 Ekonomi
AR och EE lägger budget för 2022.

§ 212 Visionsarbetet 2025
Inget nytt, fortsatt fokus på TEKNISKA KONTROLLER av hög kvalité.

§ 213 Fråga sätes fäste RC BMW 2150
Fråga inkommit avseende sätesfastsättning RC 2150 har inkommit. Dialog förs med RC
utskottets representant CE. CE återkopplar efter kontroll av bil och installation och
informerar kunden.

§ 214 TR2022
TR 2022 reviderades.
Beslut: Fastställt och PK skickar ut till berörda utskott för vidare hantering till Regelgruppen

§ 215 Fråga om Karossbyte
Enligt tidigare praxis.
Beslut: PK kontaktar frågeställaren.

§ 216 Motorstorlekar Hb
Volymgränser diskuterades efter inkommen fråga ifrån frågeställare.
Beslut: TL informerar RY-Utskottet TK´s synpunkter.

§ 217 Stötdämpare GR F
Fråga avseende Stötdämpare med separat behållare. Enligt regelverket är det ok men får ej
vara justerbar.
Beslut: TK avvaktar svar ifrån RY-Utskottet och deras reflektioner.

§ 218 Tekniska rapporter Rally SM
TK Skiftande bedömningar.
Beslut: HA tar med sig frågan till SM Arrangörsmötet 13-14/11-2021

§ 219 Rapport RU
Upprepning, sätesfastsättning enligt VO.
Beslut: HA kontaktar berörda.
FIA´s ”nya” rallygruppers namn diskuterades rekommenderas att ”gamla R5 kommer heta
Rally2 (R5).
Fråga inkommit angående konflikt under en SM tävling avseende teknisk efterkontroll av
stötdämpare i Nationell Special. TK tolkar att en WRC bil´s reglemente i grunden är GrA och
enligt FIA 255 (1997) för perioden para 5.3.6 är stötdämpare fri. (Shock Absorbers:
Make Is free, but not the number, the type (amn, etc.), the system of operation (hydraulic,
friction, mixed, etc.) nor the supports.
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With regard to their principle of operation, gas-filled shock-absorbers will be considered as
hydraulic shock-absorbers.
If In order to change the damping element of a Mac Pherson suspension, or suspension
working on an identical principle, it is
necessary to replace the entire Mac Pherson strut, the replacement
part must be mechanically equivalent to the original one, except for
the damping element, and the spring cup)
I homologeringshandlingen A 5573 finns endast en bild som visar utseendet och principen.
Avsaknad av identifikation, märke, artikelnummer mm.
Fråga om skärmbreddare Toyota
Beslut: HA och TL undersöker vilken bil som det avses.

§ 220 Teknikerbussen
Teknikbussen rullar vidare på nya uppdrag. Dock krävs en service på bromssystemet.
Beslut: HA bokar reparation.

§ 221 Övrigt
A.

NAT014 diskuterades efter fråga ifrån frågeställaren angående tillägg (VO) i
handling. PK har kontakt med frågeställaren. Fortsatt diskussion vid kommande
möte.

B.

TEKNIK on TOUR. Teknikbuss finns att tillgå vid evenemang där arrangör ges
möjlighet att utnyttja SBFs resurs vid exempelvis besiktningar eller rekrytering av
nya tekniska intressenter.

C.

Genomgång av agenda inför REG-besiktarmötet den 20-21/11-2021.

D.

TL har kontaktat CK utskottet angående falska bälten som faller inom ramen för
deras text i regelbok 2022 - 2024. Svar har dock uteblivit. TL trycker på.

E.

Avgående regbesiktare: Johnny Haraldsson har aviserat att sluta sitt uppdrag som
regbesiktare.

F.

Vi sänder en sista hälsning till Björn Annerstedt som hastigt har gått bort.

§ 222 Nästa möte
Tisdag den 14 december klockan 19:00-21:00.

§ 223 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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