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Protokoll
2012-10-18

Rallykommittén Smålands BF
Plats
Närv

Telefonmöte 2012-10-18 kl 20.00 – 22.30
Jan Möller, Roger Engström, Johan Westergen, Michael
Johansson och Sara Mejving.

1. Tävlingskalendern
2013: Datumkrockarna: 4 maj Älmhult/Nybro. 2 olika tillståndsgivare, då
Älmhult kör RM. Därav får båda köra på samma datum. Vi informerar
arrangörerna. 17 augusti Vimmerby/Ryd. Vimmerby har förtur då de har
DM-status. Gullabo ??.
2. SydSvenska Rallycupen
Sara och Michael har varit på SSRC möten. Olika arbetsgrupper har startats
upp. Test av digital rekning på finaltävlingen. Diskussion kring digital
rekning. Säsong höst till vår?
3.

DM kalendern

Diskussion. Beslut togs att DM tävlingarna ska vara samma som SSRC
deltävlingarna. 10 tävlingar, 7 räknas. Södra BF kör likadant.
Domar/tekniska kontrollant utbyte på samtliga. Mer troligt att våra
arrangörer vet att de får ett säkert startfält.
4. DM regler
Ändring i reglern? Diskussion. Bonuspoäng till start och målgång tas bort.
Har informationen gått fram till förarna om bonussystemet? Nya bilklasser:
R1A går in i Gr E, R1B går in i Volvo Original. Ta bort texten om
rikstäckande serier ang ändring av startordningen. Arrangör av deltävling
får inbjuda in flera cuper, men kan bara söka dispens om att ändra
startordningen för en cup. (Ej ändrad startordning till fördel för mer än en
cup). Dispens om ändring av startordningen till rallykommittén, som
tidigare, måste skrivas av arrangören.
5. Arrangör/Förar möte
25 november i Lammhult. Påannonsera mötet på hemsidan. Janne hör med
webmaster om vårt förslag. Obligatorisk möte för DM arrangörer.
6. Årsmöte
Sara skriver verksamhetsberättelsen. Micke ordnar adresslista DM
pristagare. Årsmötet är 16 februari i Vrigstad.
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7. Domarträff
Önskemål om domarträff. Lammhult 9 dec kl 13.00 – 17.00. Janne ordnar
kallelse.
Domar/tekniker aspiranter: Behovet finns. Några har visat intresse. Micke
ansvarar för att samla ihop våra kandidater och inbjuder dessa till Lammhult
9 dec.
8. Teknik
Lugnt. Bra att kolla av personlig utrusning och db mätning på transporten,
vilket har testats på några hösttävlingar. Diskussion.
9. SGA – träff
Diskussion ang nytt utskott. Träff med ny fadder 3 – 4 november. Vad ska vi
ta med upp för diskussion?
10. Valberedning
Valberedningen har informerat om nya 2-års perioden för vissa i
kommittéerna.
11. Övrigt
Debutanttävling önskas i Nässjö. Dock har klubbledningen beslutat att inte
inbjuda debutanter.

Sara Mejving
Sportgrensansvarig
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