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Rallykommittén Smålands BF 
 

Plats Telefonmöte 2014-02-20 kl 20.30 – 21.45  
Närv Jan Möller, Michael Johansson, Johan Westergren, David 

Lindström och Sara Mejving.   
 
 

1. Onotad DM variant 
 
Diskussion om onotad DM variant. Skall vara förankrad på förarmötet, vilket 
det inte är. Vi hör med förare och arrangörer under året för beslut på 
förarmötet i höst.  
  

 
2. Domare/teknisk kontrollant 
 
Domarträff 23 februari i Lammhult. Allt under kontroll. Nästkommande år 
ska preliminär uppdragslistan vara klar innan jul i år för 2015, då många 
förfrågningar kommer innan vår träff i februari. Diskussion kring 
regelböcker, behöver vi trycka? Önskemål om domarutbyte med Södra BF 
på SSRC deltävlingar. 
Diskussion kring domaraspiranter. När är dom klara och hur blir dom det? Vi 
saknar vägledning och handlingsplan för våra aspiranter. Ej rättvist varken 
för oss eller för aspiranten. Beslut om att vi använder 5 tävlingar, varav de 
två sista tävlingarna ska aspiranterna leda och styra domarmötet, skriva 
rapport och vara delaktig/visa handlingskraft innan och under tävlingen. 
Därefter utvärdering av rallykommittén. En handledare som är ansvarig för 
dom under hela året och under tävlingarna ska domarordförande vara mer 
delaktig i deras arbete.    

 
 
3.  Kurser 
 
Allt under kontroll under kommande kurshelg.  
Överblivna förarkurspengar planeras att gå till en föreläsardag för rally. Vi 
funderar och återkommer med dag, plats, innehåll. 
Diskussion kring önskemål om förarkurs steg 2 (för de ”gamla”) och 
påbyggnadsutbildning för co-drivers.  
 
4. Rallykommittén 2014 
 
Vem sitter på 1 och 2 års val? David återkommer efter nästa styrelsemöte. 
Diskussion kring adjungerad i kommittén. David och Roger i styrelsen är 
faddrar för kommittén 2014.  
 
 
 
 

Protokoll 
 

2014-02-20 



2 

Sara Mejving, Smålands BF Sidan 2 11/03/2014 

 
 
5. Teknik 
 
CL kurs 5 – 6 april. Samtliga distrikt ska bjuda in två personer (en teknisk 
chef och en biträdande). Johan har tips och vi ber honom bjuda in dessa 
funktionärer. Rallykommittén står för avgift och resa. 
R2 bilar kör i 2WD klass.  
 
6. Övrigt 
 
Diskussion kring vår ekonomi. 
David är utsedd till säkerhetsrådgivare i distriktet för personlig utrustning.  
Sara vill ha in punkter till SGA träffen. 
 
 
 
Sara Mejving 
Sportgrensansvarig 


