
 

Andra utgåvan 

 

NC Mötes Protokoll 

Umeå 16/1 2010 

   KL 10:00-16:45 

Närvarande:      

Maria Sandmark LMS 

Daniel Sandmark LMS 

Niclas Strömbäck LMS 

Lars Bäckström LMS 

Lars Lundahl SGA 

Per Pokosta UAK 

Ove Karlsson UAK 

Arne Sjölander VKRC 

Staffan Öberg PMS 

Kjell-Erik Holmgren LMK 

Jonny Söderlund LMK 

Göran Arvidsson LMK 

Tommy Sundgren VMF 

 

1 Mötet Öppnades. 

2 Dagordningen gicks igenom. 

3 Till ordförande valdes Ove Karlsson . 

4 Till sekreterare valdes Maria Sandmark. 

5 Till Justerare valdes Lars Lundahl och Staffan Öberg. 

6 Föregående mötes protokoll gicks igenom. 

7 Dom sista ändringarna i NC reglementet gjordes. 

8 Byte av tävlingsdagar . Bergs/  JMK och Skellefteå byter helger med varandra, ok för alla. 

9 Stefan Radne kom och informerade om Rotax Max och vi kan bjuda in till promotion klass   

om vi vill, Lutar åt att Lycksele arrangerar en sådan på fredagen. Stefan kollade om dom kan 

stå för pokalerna 1-6 till slutpriserna, han återkommer om detta. Regler och förändringar 

kommer att finnas på www.max challenge.se 

10 Vi kollade på tävlingsdagar för 2011. 

11 Vi beslutade att arrangören kan ta bort en träning  

12 Vi diskuterade etik och moral och diskuterade om incidenten i Haparanda och vi måste bli 

bättre på att döma dem som hotar eller slåss i depån området och det kan kanske blir tal om 

böter. Hemläxa till klubbarna att diskutera i vår, och frågan fortsätter på nästa möte. 

13 Vi diskuterade SBF:s regler och en punkt där det står att vårdnadshavaren skall vara 

ansvarig ledare men det ställer till problem för många för en del är där med kanske mor och 

far föräldrar och då får dom inte vara med och att båda målsmännen måste godkänna.  

14 Vilka tävlingar som ska ha DM status beslutas av SGA i varje distrikt 

15 Bränsle provaren skall vi ta upp på nästa möte  

16 Övriga frågor ,Klubbarna diskuterade tränings avgifter för kommande säsong alt 

medlemskap för att få träna   

17 Mötet avslutades. 

18 Nästa möte blir på ö-viks bana, kl 20:00. 

 

 

Vid pennan Maria Sandmark 
 

 

Staffan Öberg    Lars Lundahl 

Justerare    Justerare  


