
Protokoll NC-kommitténs möte #2 – EXTRA Coronamöte inför tävlingar  

 

Tid: 2:a maj 2020 kl. 10.00 

Plats: Web- och Skypemöte 

 

Närvarande (Namn, klubb): 

 

• Jonas Johansson, LMK 

• Marcus Ahlqvist, VKRC 

• Per Häggkvist, VKRC 

• Philip Ullberg, VMF 

• Trond Ertsgaard, BGK 

• Anders Lindholm, SMS 

• Mikael Eriksson, PMS 

• Erik Wetter, UAK 

• Patrik Rensbo, JMK 

• Mattias Fredriksson, LMS 

 

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

 

 

§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. 

Betalning till förbundsdomare, Christer Sjöstrand 2 438 och 560 kr, för flygbiljett. 

Fakturor utskickade. 2 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: 38 008,75 kr 

  

§8 Behandling av motioner. 

Inga motioner inkomna. 

 

§9 Redovisning av klubbarnas agerande angående Corona 

VKRC: Dubbeltävlingen framflyttad till nytt datum 15-16 augusti. VKRC redovisade sin syn i 



frågan om Corona. Man föreslår utöver gällande regler att NC klubbar begränsar sitt resande även 

vid träning till andra klubbar. 

SMS: Tävlingen framflyttad till 1 augusti. SMS anser inte att det är ett stort hinder att resa till andra 

banor, men eftersom antalet tränande troligen kommer att öka, så bör man arrangera träningar, 

ex.vis genom anmälningar till träningar. 

LMS: Inom 2 veckor besluta om att flytta Luleås tävling (om inga nya eller förtydligande direktiv). 

Förslag 30 aug (eller på Piteås helg om Piteå flyttar till 30 aug). LMS planerar dock att genomföra 

klubbtävlingar och har på gång att erhålla tävlingstillstånd. LMS ser gärna ett samarbete med 

närliggande klubbar om mer organiserade träningar. LMS tittar på möjligheten att arrangera en e-

simtävling (återkommer om det). 

LMK: Motorveckan är inställd. Beslutet om ev. förändring för kartingtävlingen är planerat att fattas 

i början av juni. Det hänger till att börja med på förutsättningarna att erhålla tävlingstillstånd. Ev. 

tittar på att dela tävlingen till enkeltävling i 2 dagar. Träningar med distanserat avstånd mellan 

deltagarna och begränsat deltagande med föranmälan, dvs ett mer kontrollerat arrangemang. LMK 

ser gärna en samsyn mellan klubbarna, så att vi får ett likartat agerande mellan klubbarna. Ex. 

införa en träningsavgift under 2020 om 100 kr per deltagare och träningsdag. 

Piteå: För tidigt att fatta beslut om ändringar. Dock behöver tävlingen flyttas till 30 augusti pga 

krock med andra motortävlingar på Piteås anläggning. (ev skjuta den ytterligare?). Alla är välkomna 

att träna. 

UAK: Ännu ingen anledning kring ändringar. Kolla på möjligheterna att senarelägga för att öka 

utrymmet för framflyttade tävlingar. Avrostningen om 2 veckor inte öppen för andra klubbar, i 

övrigt öppet för träning. Generell kommentar kring resande: Förslag att tillresande gäster tänker på 

att undvika sociala kontakter vid besök i andra städer. T.ex ta med sig den mat man ska äta, osv… 

VMF: Träningar under juni och juli. Planerar att arrangera också en träningsvecka. Dessa tider 

publiceras i gästboken och på Facebook. Kök, toaletter och dusch finns. 

JMK: Träningar öppet som vanligt upp till max 50 personer. 

Bodö: Fortfarande 1 meter snö. Vill komma och träna, men i dagsläget har Norge karantänsregler 

som förhindrar från besök till Sverige. 

 

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 av andra arrangemang) 

i gästboken. 

• Läs om respektive klubbs träningstider på klubbarnas hemsida. 

• Arrangörerna har rätt att ta ut 100 kr som träningsavgift under 2020 

 

Allmänt:  

Problem att få funktionärer, ex.vis tidtagning och tekniker. Alternativ? Vi bör också överväga att 

stryka tävlingar och/eller förlänga säsongen. Beslut om SM? 

 

Tidtagning: 

Varje förening måste undersöka förutsättningarna att själva sköta tidtagningen. Patrik redogör att de 

själva har kunskap och erfarenhet att hantera systemet (Mikaela). Ex. vis om Mikaela kan sköta 

första tävlingen och fler personer bisitter och lär sig alt fräscha upp kunskapen. Patrik diskuterar 

med Mikaela. 

Mattias kollar med Simon Strömbäck om förutsättningarna från honom att köra Megatiming, och 

alternativet att byta plattform till ex.vis MyLaps. Vad är t.ex. investeringskostnaden? 

SMS äger transpondrarna, så det finns att hyra på tävlingarna enligt tidigare. 

Vi har en kassa i NC som vi kan använda till detta. Ex.vis testa på klubbtävlingar. 

Vilken kunskap finns i andra sportgrenar, ex.vis motocross, skoter, radiostyrt. Anders kollar i SMS 

eftersom flera nya i kartingen från motocrossen, men även alla klubbar kollar internt i klubbarna. 



 

§10 Lägesrapport tävlingar/ träningar 

Se ovan. 

  

§11 Övriga frågor  

Startnummer – Magnus Åström tar fortsatt rollen. 

 

§12 Nästa möte  

Uppföljning av detta möte, avseende tävlingskalender: torsdag 28/5, kl 19.00, Skype. 

 

Lycksele Lördag efter avslutad final. Tävlingskalender 2021 skall fastställas. Varje klubb skall 

förbereda mötet med sina möjligheter. EW tar fram veckoplan för 2021. Bifogas som bilaga till 

detta protokoll. 

  

§13 Mötets avslutande  

JJ tackar och avslutar mötet. 

 

 

Vid protokollet: Mattias Fredriksson 

Protokollet fastställt vid sittande möte 2020-05-02 


