
Protokoll NC-möte, Piteå 8/2 2014 

 

Närvarande Klubb +Namn 

 

Luleå MS, Johan Hedqvist   VKRC Ö-vik, Arne Sjölander 

Umeå AK, Börje Lundin   Aspen KK, ingen delegat 

Wuollerims MF, Fhilip Ullberg  Lycksele MK, ingen delegat 

Skellefteå MS, Kim Qvarnlöf  JMK, ingen delegat 

Piteå MS, Fredrik Melander, Kenth Fahlman Bergs MK, ingen delegat 

Tidtagning, Sune Qvarnlöf   NC kassaredovisning, ingen delegat 

 

§1 Mötets öppnande 

 

§2 Till ordförande för mötet valdes Börje Lundin. 

 

§3 Till sekreterare valdes Arne Sjölander och justerare Fredrik Melander. 

 

§4 Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§5 Föregående protokoll från telefonmöte den13-11-16  lästes upp och lades till handlingarna. 

 

§6 Ekonomi. Beslutades att 6 st Unilog-dosor samt programvara för utvärdering skall inköpas, 

pris ca 1500:-/st. Arne kollar beställning, de skall förvaras i NC-väskan som Benny Östholm 

förvarar. Börje Lundin kollar om han kan fixa en medföljande Laptop. 

 

§7 Inkomna motioner. Inga motioner har inkommit. 

 

§8 Information från SGA Erik Edlund. SM i Umeå, info om att finalen körs på lördag 2/8. 

6 st klasser inbjuds, KZ2, KF2, KF3, J125, J60 samt Mini som inbudningsklass.. 

Funktionärsutbildning i Umeå i mars, exakt datum kommer snarast att informeras, 

förhoppning om att många NC-klubbar skickar folk på utbildning! 

  

§9 Riviera Cup. Skellefteå MS kör den 17 maj, endagars lottad tävling, har ej funktionärer för 

att köra 2 dar, främst saknades flaggvakter. Frågan kom upp om Umeå AK var intresserade att 

skicka upp ett gäng som kunde känna det som ett genrep inför SM, men det var ej troligt. 

 

§10 Rotax Junior vs J125.   Vi bjuder in J125, ej Rotax junior i Norrlandscupen under 2014.  

 

§11 Runner Up/förfinal. Beslutades att köra Norrlandscupen enligt följande: Tidkörning, heat 

1, heat 2/förfinal, där placering i heat 1 ger startposition i heat 2/förfinal, där sammanlagda 

resultatet ger startposition i finalen. Finaltävlingen i Piteå: Startposition i heat 1 baseras på 

den sammanlagda poängsumman i cupen före finaltävlingen, resultatet i heat 1 ger 

startposition till heat2/förfinal där sammanlagda resultatet ger startposition i finalen. 

 

 

§12. Behandling och fastställande av NC-reglementet. NC-reglementet för 2014 justerades på 

vissa punkter som rödmarkerats för bättre tydlighet. (OBS NC-delegaterna var eniga om att 

den 1 åriga framförhållningen som har eftersträvats i NC-reglementet kan  i detta fallet ej 

utföras pga KU:s korta framförhållning när det gäller regeländringar!) 

 



 

 

§13 Övriga frågor. Finalupplägg: Se NC-reglementet. 

Gästbok: Diskussioner om anonyma, kränkande, inlägg kom upp. Målsättningen är att man 

ska kunna vara anonym, men en uppmaning är att skriva vem man är. 

 

§14. Nästa möte. i Lycksele under motorveckan enligt tidigare dokument. 

Kallelse skickas för närmare detaljer, tid och plats. Avvikelse från tänkt torsdag kan ske pga. 

EM. 

 

§15 Börje förklarar mötet avslutat.     
 
Sekreterare:    Justerare: 

Arne Sjölander   Fredrik Melander 

 

Arne Sjölander   Fredrik Melander 

 


