
Protokoll för Norrlandscupkommittémöte 
Datum och Tid: 2016-02-28 12.45 
Plats: Umeå 
 
Närvarande: 
Arne Sjölander, VKRC Örnsköldsvik 
Johan Hedqvist, Luleå MS 
Fredrik Melander, Piteå MS 
Alfred Jacobsson, Umeå AK 
Ove Karlsson, Umeå AK 
Patrik Rensbo, Jämtlands MK 
Mikael Henriksson, Jämtlands MK 
Sune Qvarnlöf, Skellefteå MS 
Linn Qvarnlöf, Skellefteå MS 
Göran Arvidsson, Lycksele MK 
Lars Ejderud, Lycksele MK 
Tommy Sundgren, Vuollerims MF 
Simon Aronsson, Vuollerims MF 
Jonas Blomgren, Vuollerims MF 
 
§1 Mötets öppnande 
Arne Sjölander öppnade mötet. 
 
§2 Val av ordförande för mötet 
Arne Sjölander valdes till ordförande för mötet. 
 
§3 Val av sekreterare och justerare för mötet 
Alfred Jacobsson valdes till sekreterare för mötet. 
Fredrik Melander valdes till justerare för mötet. 
 
§4 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes av mötet. 
 
§5 Föregående protokoll 
Protokollet från det föregående mötet föredrogs av Arne Sjölander och lades till 
handlingarna. 
 
§6 Ekonomi 
I dagsläget finns 20 115 kronor i kommitténs kassa och dessutom väntas 2000 kronor 
vardera från de nio aktiva NC-klubbarna inför kommande säsong. NC-finalarrangören 
kommer att få 10 000 kronor i bidrag från kommittén. Mötet beslutade att behålla Barbro 
Forsman, SMS, som kassör för Norrlandscupskommittén, trots att hon lämnar sin 
kassörspost inom ÖNBF. 
 
§7 Motioner 
Inga skriftliga motioner hade förberetts inför mötet men Lycksele MK kom med följande 
muntligt förslag: 



 
Lycksele MK har fått två deltävlingar i Rotax Max Challenge till helgen 23-24 juli, samma helg 
som det ska köras en Norrlandscupdeltävling på söndagen. För att få tävlingsdagen att gå 
ihop vill Lycksele dela upp Norrlandscupens klasser på två dagar (lördag och söndag) och 
dessutom ha träning på fredagen. Varje Norrlandscupklass kommer fortfarande att endast 
köra en Norrlandscupdeltävling. 
 
6 klubbar ville låta Lycksele köra tävlingen enligt deras presenterade förslag 
2 klubbar ville låta Lycksele köra Rotax Max Challenge enligt plan, men stryka 
Norrlandscupsdeltävlingen den helgen. 
 
Mötet beslutade därför att låta Lycksele köra tävlingen enligt deras presenterade förslag. 
 
Lycksele ska dela upp Norrlandscupklasserna på de två dagarna och övriga klubbar 
uppmuntras att skicka in förslag gällande uppdelningen till Lars Ejderud i Lycksele MK. 
 
§8 Behandling och fastslagande av NC-reglemente för 2016 
Reglementet för 2016 gicks igenom, reviderades och fastslogs av mötet. 
 
§9 Övriga frågor 
*Startnummer och resultat i NC 
Lars Ejderud, Lycksele MK tar ansvar för startnummertilldelningen och 
resultatsammanställningen under 2016. 
 
*Tidtagningsutrustning 
Sune Qvarnlöf ville att Norrlandscupskommittén skulle börja spara för att köpa en ny 
tidtagningsdekoder för ett framtida behov. En sådan kan kosta upp till 50 000 kronor. 
 
*Teknikutrustning 
Kurt Sehlqvist har önskat pengar av Norrlandscupkommittén så att teknikerstaben kan köpa 
in teknisk utrustning för att göra bättre kontroller på tävlingarna. 
 
Mötet beslutade ge Kurt Sehlqvist tillgång till 10 000 kronor ur kommitténs kassa för att 
köpa sådan utrustning i samråd med kommitténs Arne Sjölander. 
 
Norrlandscupkommitténs teknikutrustning ska vara tillgänglig för att användas på samtliga 
tävlingar i Norrlandscupens upptagningsområde.  
 
§10 Nästa möte 
Näste möte planeras till söndag den 24 juli i Lycksele, cirka 20.00. Arne Sjölander kallar till 
det mötet med exakt klockslag. 
 
§11 Mötets avslutande 
Arne Sjölander avslutade mötet. 
 
Protokollet upprättades av Alfred Jacobsson 2016-02-28 i Umeå och justerades samt 
godkändes av Fredrik Melander 2016-03-11  


