Protokoll NC-kommitténs möte #3 – EXTRA Coronamöte inför tävlingar
Tid: 28:e maj 2020 kl. 19.00
Plats: Web- och Skypemöte
Närvarande (Namn, klubb):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jonas Johansson, LMK
Marcus Ahlqvist, VKRC
Trond Ertsgaard, BGK
Anders Lindholm, SMS
Mikael Eriksson, PMS
Erik Wetter, UAK
Patrik Rensbo, JMK
Mattias Fredriksson, LMS
Philip Ullberg, VMF

Röstlängd: 9 klubbar; Bodö, UAK, LMK, PMS, SMS, VKRC, LMS, JMK, VMF

§1 Mötets öppnande
J Johansson öppnar möte.
§2 Val av ordförande för mötet
J Johansson väljs till mötets ordförande
§3 Val av sekreterare för mötet
M Fredriksson väljs till mötets sekreterare
§4 Val av justerare och rösträknare för mötet
Protokollet justeras gemensamt vid sittande möte.
E Wetter väljs att agera rösträknare.
§5 Godkännande av dagordning
Mötet godkänner dagordning.
§6 Föregående mötesprotokoll
Jonas Johansson summerar föregående protokoll….
§7 Ekonomi.
Fakturor för NC utskickade. 9 betalda. Alla betalar oavsett om det blir någon NC säsong eller inte.
Om, ingen NC-avslutning, så ska beslutas på årsmötet 2021 om att reducera eller ingen avgift 2021.
Saldo: 52 008,75 kr
§8 Behandling av motioner.
Inga motioner inkomna.
§9 Redovisning av klubbarnas agerande angående Corona
VKRC: Träning enbart för egna medlemmar under maj, därefter styrelsebeslut om ev ändring.
Dubbeltävlingen framflyttad till nytt datum 15-16 augusti. Utgår från och hoppas på att det blir
möjligt.

SMS: Träningar kör på. Besök utifrån har deltagit i träningar. Anmälda besökare. Inge specifika
restriktioner så länge SMS uppfyller allmänna restriktioner. Har påbörjat planeringen för tävlingen
1 augusti.
LMS: Tävlingen framflyttad till 23 augusti. LMS har genomfört gokartskola och klubbtävling #1
med 27 anmälda förare (!) och totalt under 50 personer på platsen. Besökt SMS för träning, mycket
uppskattat. Bjuder in övriga till Luleå för träning; onsdag 17-21.00, lör-/söndag 10-13.00. LMS ser
gärna ett fortsatt samarbete med närliggande klubbar om mer organiserade träningar. E-simtävling
är ej beslutat något, förslag mottages.
LMK: Huvudstyrelsen i LMK har stoppat hyrkart tillsvidare. Inbjudan till träning kommer. Beslut
om tävling är inte taget ännu. Fattas i juni. Avvaktar så länge det är rimligt att dra på beslutet.
Hoppas på att tävlingen kan genomföras.
Piteå: Träningar, är alla välkomna onsdag kl. 18.00-21.00 och söndag kl. 09.00-12.00. Förslag från
PMS att köra 3 tävlingstillfällen med dubbeltävling under augusti. PMS hoppar gärna över sin
tävling i år om det underlättar.
UAK: Träningar som vanligt. Anmälan för besökande. Hyrkart drar igång i juni. Kollat på
möjligheterna att senarelägga för att öka utrymmet för framflyttade tävlingar. Tvetydiga svar från
föreningen. Inget enigt beslut om att flytta finalen. Synpunkter om tight kalender i augusti.
VMF: Träningsvecka v.27 eller v.28. Aviseras på FB och ”djungeltrumma”. Föranmälan kommer
att krävas. 50 pers-gräns kommer att efterföljas. Under juni pågår beläggningsarbeten och
förbättringar av banan. Servicehus finns på anläggningen.
JMK: Ny-asfalterat. Träning tisdag och söndag. Besökande välkomna.
Bodö:. Fortfarande snö på banan. Träningarna startar om 1-2 veckor. Fortfarande karantänsregler i
Norge. Gäller till minst 15 juni.
Generellt:
• För att träna så gäller så klart att tävlingslicens vara löst samt att banlicensen är giltig.
• Föranmälan att besöka andra klubbar för träning. (Läs på arrangörssidan och i gästboken)
• Arrangörer publicerar eventuella begränsningar av träningstider (pga andra arrangemang) i
gästboken.
• Läs om respektive klubbs träningstider på klubbarnas hemsida.
• Arrangörerna har rätt att ta ut 100 kr som träningsavgift under 2020
Tävlingskalendern i augusti
Möjligheterna att arrangera NC tävling hänger på direktiven. Nya direktiv väntas på fredag 29/5
samt från SBF på tisdag 2/6.
Om det blir möjligt att arrangera tävlingar så är avsikten att Norrlandscupen ska genomföras.
Beslut om att ställa in Piteås tävling (30:e augusti). Därmed skulle ursprunglig tävlingskalender i
princip råda.
Förslag om att köra dubbeltävlingar i augusti. Skellefteå och Luleå kollar om föreningen kan och
vill arrangera dubbeltävling.
Innan vi fattar formellt beslut om detta, så diskuterar varje arrangör detta inom klubben för beslut
vid nästa möte.
Allmänt:
SM inställt. Möjligen att det blir senare under året.
Tidtagning:
Mikaela är tillgänglig för tidtagning. Sune är tillgänglig. Benny är tillgänglig som tekniker.
LMK har investerat i MyLaps (Orbits). Jonas håller på att utreda mer kring detta. Återkommer vid
nästa möte. Är det t.ex möjligt att flytta mjukvaran mellan banorna. Simon har bekräftat att han vill
delta vid första tävling och lära sig av Mikaela så att han möjligen kan genomföra egna tävlingar.

§10 Lägesrapport tävlingar/ träningar
Se ovan.
§11 Övriga frågor
§12 Nästa möte
Uppföljning av detta möte, avseende tävlingskalender: måndag 8/6, kl 19.00, Skype.
Lycksele Lördag efter avslutad final. Tävlingskalender 2021 skall fastställas. Varje klubb skall
förbereda mötet med sina möjligheter.
§13 Mötets avslutande
JJ tackar och avslutar mötet.

Vid protokollet: Mattias Fredriksson
Protokollet fastställt vid sittande möte 2020-05-28

