
Telefonmöte Rallykommittén 2020-06-09

Deltagande: Mats Bergman, Mats Gunnarsson, Gert-Owe Pettersson, Oscar Almqvist, 
Janne Möller och skrivande Linda Söderström.

Dagordning:
·         

Uppstart SGA – Varför blev det så och hur kommer vi vidare?
Oscar har haft mycket att göra av olika skäl därav har inte tiden räckt till med 
uppstarten av rallykommittén. Kommittén är överens om att vi startar om och börjar 
från början. 

·         

Corona – Rally i höst. Träning, tävling mm.
Från och med söndag är det enligt Folkhälsomyndigheten okej att tävla för tävlande 
födda senare än 2002. Det är rörigt i distriktet då polisen arbetar och ser olika på 
situationen och möjligheten att arrangera rallytävlingar. Mats skriver ner hur man 
skulle kunna få igång verksamheten. 

·        

 Tävlingskalender
Gränna, Älmhult, Skillingaryd och Rally Småland är de vi vet som nu arbetar för att 
kunna köra tävling. 

·         

Smålands DM 2020
Hur gör vi? Förslaget är att vi frågar Novemberskölden och Skilling 500 för att få ihop
5 tävlingar till DM. Vilket i så fall blir Silverratten, Rally Småland(2deltävlingar), 
Skilling 500 och Novemberskölden. Mats tar med frågan till styrelsen om vi får ändra 
reglementet, dels att byta tävlingar samt att lägga in en onotad tävling.

·         

Smålands DM 2021
Hur ser vi på höst/vår serie som SSRC diskuterar. 
Kansliet behöver skicka ut alla sökta tävlingar till oss för att kunna arbeta med DM 
2021, Mats tar med det till styrelsen. Vi avvaktar till augusti för att se hur säsongen 
tar kraft för att kunna prata med aktiva och sedan börja planera.

·         

SBF:s styrelsen, Förbundsmötet, Ansvarsfrihet – Försök till lägesrapport
Vad händer? Varit mycket fram och tillbaka. Florerar mycket information på nätet 
man vet inte vad som stämmer eller inte. Styreslen räknar med att ta kontakt med 
distriktets klubbar för att informera

·         

Teknikfrågor
Många bygger bil just nu. Många homologierar vilket innebär att det är väldigt mycket
att göra. 

·         

Mötesformer: 
Telefon, Messengergrupp både för meddelande och videosamtal, Teams
Hur kan vi genomföra möten? Alla samtycker till att vi gör en Messengergrupp för 



rallykommittén, Linda ansvarar. Vi provar gärna ha möten i Teams och tror att det 
kan fungera. Mats skickar testmöten till alla för att om möjligt ha det fungerande till 
nästa möte.
Mats och Oscar sätter en möteskalender och stående agenda för möten var sjätte 
vecka. 

·         

Övriga frågor
Oscar: Fått samtal från en tekniker som gärna ställer upp som teknisk kontrollant och
rallykommittén ser positivt på det. 
Linda: Hemsidan, behöver gås igenom, det finns gamla dokument. 
Vi tar med punkten ansvarsområden och diskuterar på nästa möte. 

Möteskalender: Följande tisdagar klockan 20: 18 augusti, 29 september, 10 
november

Nästa möte: Tisdag 18 augusti kl 20


