1.

Mötets öppnandes av Arne Sjölander

2.

Val av ordförande. Till ordförande valdes Arne Sjölander

3.

Val av Sekreterare Till sekreterare valdes Sune Qvarnlöf

4.

Till rösträknare och justerare valdes Thomas Fredriksson

5.

Dagordningen Godkändes

6.

Arne läste föregående protokoll, Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

7.
Barbro Forsman redogjorde för ekonomin i dag har vi 23 873 kr i kassan.
Mötet beslutade att Barbro Forsman öppnar ett konto för norrlandscupens räkning i
Swedbank, mötet beslutade även att Sune Qvarnlöf skall ha tillgång till kontot då det kan
skapa problem om NC endast har en person som kan hantera kontot.
8.
Kalenderändringar Arne läste förslag om ändringar mötesdeltagare fick förslaget med
sig hem för tävlande för ett beslut till på måndag.
I skrivandets stund så har det förslaget antagits med stor majoritet. se bilaga 1.
9.

Motioner från UAK se bilaga 2
9.1.

Förslag 1 Beslut bifall

9.2.

Förslag 2 Beslut Nej

9.3.

Förslag 3 Bifall

9.4.

Förslag 4 Bifall

9.5.

Förslag 5 (preliminär kalender två år framåt) Bifall

10. Justering av Norrlandscupsreglerna
Senior 125 ersätter Rotax Max, ta bort ka 7:1 i texten.
Den sista deltävlingen i Norrlandscupen körs med 2 finaler förfinal och final, resultatet från
förfinal räknas in i NC samanställningen lika så resultatet från finalen poängen för fördelas
som övriga finaler 1:a 41,2:a 39, 3:a 38 osv. Tävlande kan även välja att stryka antingen
förfinal eller final i sista deltävlingen.
Punkt 6 omarbetad
Punkt 8 skall strykas
Mail adresser till Kontaktpersoner införs på hemsidan
Startnummer över 80 fria att användas om de inte krockar med av norrlandscupen utdelade
nummer
Priser ta bort Rotax Max
Sune kollar med Henrik om det går att ta bort personuppgifter från listor.
Lägg in Alfreds mail i Umeå
11.

Fortsätter Ejderud med resultat och startnummer. Göran A kollar.

12. Philip Ullberg hade en fråga om det var på gång något nytt system för tävlingarna. Sune
Q svarade på den frågan att det är det inte vad han vet.
13. Telefonmötet ändras till Fysiskt möte på ÖNBF:s höstkonferens i övrigt ingen
förändring. Se även P17, nästa möte.
14. Det finns pengar att söka från idrottslyftet till rekrytering av nya förare och
funktionärer.
15.

Vi skall försöka att planera tävlingsdagar tillsammans med MKR Sydsvenskan 2018.

16. Övriga frågor
A. Sune Kollar med Stefan om att inloggningsskydda gästboken.
B. Förslag om att göra om NC-komittén till en förening där deltagarna är Norrlandscupens
nuvarande klubbar. Fördelar blir att bidrag därmed kan sökas till NC-klubben osv. Vi får jobba
vidare med den frågan.
C. Thomas Fredriksson informerade om att RMC i Umeå kommer att köra med samma låga
startavgift som NC-tävlingar.
D. Thomas F. ställde en del frågor, bla. Varför har KZ2 mindre tid på banan än exempelvis
Mini? Inget klokt svar fanns
17.

Nästa möte. Lördag V29 efter avslutad tävling. (Tävling även på söndag!)

18.

Arne tackade och avslutade mötet 12:37

Mötesdeltagare
Arne Sjölander, VKRC Örnsköldsvik (SGA MNBF) (ordförande)
Sune Qvarnlöf, Skellefteå MS (sekreterare)
Thomas Fredriksson, Umeå AK (SGA ÖNBF) (justerare)
Patrik Rensbo, Jämtlands MK (SGA MNBF) (via telefon)
Barbro Forsman, Skellefteå MS (kassör)
Mikael Henriksson, Jämtlands MK (via telefon)
Göran Arvidsson, Lycksele MK (via telefon)
Johan Hedqvist, Luleå MS
Alfred Jacobsson, Umeå AK
Kim Qvarnlöf, Skellefteå MS
Benny Östholm Skellefteå MS
Daniel Wikgren, Piteå MS
Mikael Eriksson, Piteå MS
Philip Ullberg, Vuollerims MF

