NC Mötes Protokoll
Piteå Havsbad 30-31 /10 2010
Närvarande:
Ove Karlsson UAK
Per Pokosta UAK
Anders Burman PMS
Lars Bäckström LMS
Nicklas Strömbäck LMS
Göran Arvidsson LMK
Fredrik Melander PMS
Tommy Sundgren VMF
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Mötets öppnandes.
Dagordningen gicks igenom.
Till ordförande valdes Lars Bäckström LMS
Till sekreterare valdes Tommy Sundgren VMF
Till Justerare valdes Ove Karlsson och Fredrik Melander
Föregående protokoll, tillägg Sune Qvarnlöv skulle varit med i protokollet
Regler om provstart, stryk första raden i 3.9.2 (Finns i gemensamma regler )
Inkomna motioner
Träning Fredag/dagen innan tävling, fri träning 18-21, anges i inbjudan, upp till varje klubb att
avgöra.
Publikvänlig tävlingsdag, hjälpa varan att få mer publikvänliga tävlingar.
Längre Race, Beslut om längre race, Ove Karlsson gör ett förslag som norrlands cuppen beslutar.
Prisutdelning , (preliminär ) direkt efter målgång , reglementsenlig klädsel .
Förbjud inkörning av motorer , Hänvisar till reglementet.
1 Tidkörning , ge möjlighet till längre race och B final i Micro – Mini. inga beslut tagna.
Trevligare bättre utbildade funktionärer , upp till klubbarna.
Teknisk kontroll i alla klasser, beslutar att vi förväntar oss att det görs .
Tracksystem ( ljussignaler ) , under utredning .
Nytt tidtagningssystem . Fredrik Melander kollar med Tomas Bäckman .
Förarsammanträde , kan starta kl 7:30 , Cadetti har senare förarsammanträde .
1 Tidkörning , Arrangören bestämmer , beroende på banlängd .
Byte av tävlingsdag ,DM finalen – Norrlands cup finalen mellan Umeå – Skellefteå .
Anders Burman går in i norrlandscup kommitte’n i stället för Staffan Öberg .
Sammankallande till Norrlandscup kommitte’n Göran Arvidsson
Övriga frågor, bestämmelser G8 ,med i inbjudan till tävlingar, vi uppmanar arrangörer , klubbar följa
gällande bestämmelser när det gäller rökning –alkohol i depån. Tävlingsdagen börjar dagen innan kl:
16oo gäller gemensamma regler G8 , KA 3.9.2 , Doping - Alkohol – Läkemedel.
Nästa Norrlandscup möte 29 Januari 2011 kl:10oo i Umeå
Vid pennan Tommy Sundgren
Ove Karlsson
Justerare

Fredrik Melander
Justerare

