Protokoll NC-kommitténs möte #4 – EXTRA Coronamöte inför tävlingar
Tid: 08:e juni 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
Justeras så att vi hoppar direkt till §9
§6 Föregående mötesprotokoll
Hoppas över
§7 Ekonomi.
Hoppas över
§8 Behandling av motioner.
Inga motioner inkomna. Hoppas över.
§9 Redovisning av klubbarnas agerande angående Corona
Summering av nya regler och rekommendationer
Patrik summerade de ny reglerna:
Tävlande tillåtet. 50 personers-regeln avser ej tävlande, funktionärer och team-medlemmar.
Resande inom Sverige är tillåtet för friska. Slutsatser av detta är att NC kan genomföras från och
med den 14 juni. Fortsatt gäller dock allmänna rekommendationer i övrigt och det blir särskilt

viktigt i ansökan om tävlingstillstånd att visa på hur arrangören ska kunna uppfylla dessa.
Exempelvis ha en dialog med tillståndsgivare innan och i samband med ansökan om tillståndet.
VKRC: Styrelsen har uttryckt önskemål om att tidigarelägga tävlingen till 27-28/6 för att lätta upp i
augusti.
Efterföljande diskussion om för och nackdelar. Fördel att lätta upp augusti; nackdel att vissa har
om-planerat sina semestrar redan. Omröstning:
För dubbeltävling: SMS, JMK, VMF, PMS, VKRC, Bodö
För enkeltävling 28/6: UAK, LMK
Mot: LMS
Beslut: Ö-vik får arrangera dubbeltävling 27-28/6
SMS: Har påbörjat planeringen för tävlingen i augusti. Förslag om att köra tävlingen på söndag 2:a
augusti istället.
För: LMS, SMS, VMF, PMS, Ö-vik, Bodö, JMK
Mot: UAK
Beslut: SMS får byta till 2 augusti.
LMS: Tävlingen framflyttad till 23 augusti. Dubbeltävling möjlig 22-23/8.
Alla klubbar är för förslaget:
Beslut: LMS arrangerar dubbeltävling.
LMK: Kvarstår att få ett formellt godkännande från huvudstyrelsen i LMK om att få arrangera
tävlingen enligt huvudplan. Finns dock inget som tyder på att inte få OK. Beslut väntas nu på
onsdag 10/6. Men LMK påbörjar tillståndsprocessen parallellt innan beslut.
Piteå: PMS hoppar över sin tävling i år.
UAK: Inte senarelägga finalen.
VMF: Träningsveckan kan hänga löst om SM blir v.28.
JMK: Inget att tillägga ang. tävlingar. Ny asfalteringen blev bra. Banan är snabbare!
Bodö: Träningarna har startat. Fortfarande karantänsregler i Norge. Gäller till minst 15 juni,
möjligen längre.
Allmänt:
SM kan komma att arrangeras i Kristianstad 9-12/7 (beslut har inte presenterats).
Testhelg planeras i Kristianstad 25-28 juni.
Tidtagning:
Bokning av funktionärer för ändrade datum nu hög-aktuellt.
LMK har investerat i MyLaps (Orbits). Jonas håller på att utreda mer kring detta. Inget nytt att
rapportera. Återkommer vid nästa möte. Är det t.ex möjligt att flytta mjukvaran mellan banorna.
Frågan om framtiden är fortsatt aktuell och vi är medvetna om sårbarheten.
§10 Lägesrapport tävlingar/ träningar
Se ovan.
§11 Övriga frågor
Ska vi förbjuda förare utanför NC?
Emot: LMS, SMS, VMF, UAK, JMK, PMS, Bodö
För: LMK, VKRC
Beslut: Ingen begränsning
Ska vi erbjuda matförsäljning?
Beslut: Upp till arrangören att avgöra, men försök erbjuda försäljning om än det kan krävas
anpassningar.

Ställa in avslutningsbanketten? Diskuteras i klubbarna, beslut senare.
§12 Nästa möte
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 2020-06-08

