Protokoll Norrlandscupen, möte No.1
Datum och Tid: 2021-01-24, kl.18.00
Plats: Webbmöte/ Skype.
Deltagare:
Philip Ullberg, VMF
Erik Wetter, UAK
Patrik Rensbo, JMK
Mattias Fredriksson, LMS
Anders Lindholm, SMS
Trond Ertsgaard, Bodö
John Rönnbäck, PMS
Marcus Ahlqvist, VKRC
Ej representerade klubbar:
LMK
§1 Mötets öppnande
§2 Val av ordförande för mötet
Anders Lindholm
§3 Val av sekreterare och rösträknare för mötet
Mattias Fredriksson
Rösträknare Erik Wetter
§4 Val av justerare för mötet
Justeras vid sittande möte
§5 Godkännande av dagordning
Ja
§6 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll genomlästes av samtliga, utan kommentarer.
§7 Ekonomi
56 098,75 kr tillgodo.
§8 Behandling av motioner
Motion VKRC; Flytt av NC#1 två veckor framåt, till 29/5.
För: UAK, VMK, SMS, LMS, PMS, Bodö, JMK, VKRC
Mot: Ingen
Beslut: VKRC flyttar NC#1 till 29/5, Erik uppdaterar och publicerar på NC hemsida.
Motion VKRC: Dubbeltävling endast under sommarlov
UAK, VKM, SMS, LMS, PMS, Bodö, JMK anser att det ska skrivas som en rekommendation, som
ska skrivas in som en rekommendation i reglementet.

För: VKRC
Mot: UAK, VMK, SMS, LMS, PMS, Bodö, JMK
Beslut: Ta med punkten till ”Årsmötet” då reglementet ska uppdateras.
Motion VKRC tävlingsträning vid söndagstävling.
UAK anser att motionen inte ger ett tydlig förslag att förhålla sig till. Reglementet ger redan
utrymme att starta träningen tidigare på lördag vid söndagstävlingar. Om VKRC föreslår en
tydligare ändring till reglementet, så kan det motioneras på nytt. Smatliga är dock för att det ska
införas ett förtydligande rekommendation i reglementet om att lördagsträningar ska hållas tidigare.
För: VKRC
Mot: UAK, VMK, SMS, LMS, Bodö, JMK.
Beslut: Ta med punkten till ”Årsmötet” då reglementet ska uppdateras.
Motion VKRC: Skriv in i reglementet att det ska vara förbjudet för arrangören att stanna Cadetti på
målrakan efter finaler.
För: UAK, VMK, SMS, LMS, PMS, Bodö, JMK, VKRC
Mot:
Beslut: Skriv in i reglementet att det ska vara förbjudet för arrangören att stanna Cadetti på
målrakan efter finaler
Motion VKRC: Besiktning för Cadetti kontrollera förarens förmåga att använda bromsar.
UAK tycker förslaget är principiellt bra, men hur ska vi kunna reglera detta. Motionen och förslaget
bör konkretiseras och undersökas om hur man kan reglera detta. UAK anser att man bör förstärka
upp med funktionär som kontrollerar vid träningen före tävling.
VMK anser att det är upp till ansvarig ledare att se till att föraren kan bromsa och att förslaget bör
utvecklas. Man kan också ta upp detta vid förarsammanträde.
SMS spekulerar i om det är detta som är det verkliga problemet. SMS föreslår att utsläppet kan
införa det som en ”kontroll” på grid kl 09:00. Hur mycket har teknikerna att göra kl 09:00. Kan de
vara vid grid när Cadetti ska ut.
LMS är för men har inte ett konkret förslag på hur det ska gå till, men det bör ske så snart som
möjligt under tävlingshelgen.
JMK anser att det är ett föräldrarproblem, men ska kontrolleras om det inte fungerar.
För: LMS, PMS, SMS, Bodö, JMK, VKRC, VMK
Mot: UAK,
Beslut: Någon form av kontroll ska införas. Hur detta ska utföras ska VMK ta fram ett förslag som
presenteras vid nästa möte.
Motion SMS: Flytta förarsammanräde till 07:30
För: UAK, VMK, SMS, JMK, VKRC
Mot: LMS, PMS, Bodö
Beslut: Förarsammanträde ska genomföras 07:30
Motion SMS: Lottad start ska förbjudas att genomföras vid NC-tävling
För: UAK, VMK, SMS, JMK, PMS, Bodö, VKRC
Mot: LMS
Beslut: Lottad start ska förbjudas att genomföras vid NC-tävling
Motion SMS: Flytt av NC-tävlingen i SMS till 21-22/8 (pga SM v.31). (Alternativa datum kan
diskuteras)
För: VMK, SMS, LMS, PMS, Bodö, JMK
Mot:
Blankt: UAK, VKRC

Beslut: Tävlingen måste flyttas (krav). Dubbeltävlingen i SMS flyttas till 21-22/8
Motion VMK: VMK ansöker om att NC beviljar ett bidrag om 10 000 kr till ambulanskostnader för
2021.
För: UAK, VMK, SMS, LMS, PMS, Bodö, JMK
Mot: VKRC
Beslut: NC beviljar ett bidrag om 10 000 kr till ambulanskostnader för 2021.
§9 Övriga frågor
SMS uppmanar klubbar att fundera över finaltävlingens genomförande, då denna tenderar att dra utt
till sent på kvällen. Frågan bordläggs till ”årsmötet” då reglementet ska fastställas.
UAK angående motioner; UAK har diskuterat och anser att det är viktigt hur motionerna utformas.
Det är viktigt att beskriva bakgrund, vad har hänt, vad har diskuterats tidigare, osv. Det är viktigt att
man formulerar konkreta förslag att besluta om.
Erik Wetter tar sig an att ta fram en uppdaterad mall för motioner, (som publiceras bland
dokument).
SMS föreslår att motioner ska skickas ut till samtliga klubbar direkt (men minst till
sammankallande)
UAK påpekar att det är viktigt att man kontrollerar kontaktuppgifter på hemsida (både under
”Arrangör” och ”Kontakt”). Viktigt att när man skickar ut motioner till alla också kontrollerar
”sändlistan” så att samtliga klubbar får mailet.
Angående tidtagning: Enligt uppgifter från Sune så kommer han inte att köra tidtagning under 2021.
Efterföljande diskussioner.
VKRC tittar just nu på Orbit och samtliga klubbar jobbar med personer som ska sköta tidtagning
vid tävlingar. Vi sätter upp en gemensam arbetsgrupp att jobba vidare med implementeringen av ett
nytt system. Förslag att de klubbar som har de 3 inledande tävlingarna bildar en arbetsgrupp med 1
person från vardera klubb. Priser för system Orbit. Förslag på arbetsbeskrivning och ersättning till
den som sköter tidtagning vid tävling, etc. Varje klubb behöver ta fram kandidater som ska sköta
tidtagningen senast 25/2.
Förslag att förbereda ”årsmötet” med uppdatering av reglementet, genom att UAK framarbetar ett
utkast med ändringar. Klubbar med motioner som behöver omarbetas gör detta och skickar på nytt
så snart som möjligt.
§10 Nästa möte
Torsdag 25/2, kl 19:00 på Skype
Årsmöte tisdag 16/3, kl 19:00 på Skype
§11 Mötets avslutande
Anders tackar alla och avslutade mötet

Protokollet justerat vid sittande möte 2021-01-24

