Protokoll för Norrlandscup möte nr 3
Datum och Tid: 6/4 2021 kl 19.00
Plats: Datorn
Närvarande:
Patrik Rensbo, Marcus Ahlqvist, Philip Ullberg, Anders Lindholm, Erik Wetter,
Mattias Fredriksson, Trond Ertsgaard, Jack Solstad
Saknas:
Piteå, Lycksele och Sundsvall.
§1 Mötets öppnande
Anders Lindholm öppnar mötet
§2 Val av ordförande för mötet
Anders Lindholm
§3 Val av sekreterare för mötet
Erik Wetter
§4 Val av justerare och rösträknare för mötet
Marcus Ahlqvist rösträknare.
Protokoll justeras vid sittande möte.
§5 Godkännande av dagordning
Ja.
§6 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll lästes upp.
§7 Ekonomi
Oförändrat. Konto skall bytas innan fakturor går ut.
§8 Upphandling av tidtagarsystem
Förslag om att låta extern aktör köpa in tidtagning och hyra ut till NC avslås. Vi vill se ett
helhetsåtagande i så fall.
Sundsvall har meddelat att vi vill gå in som delägare. De har även meddelat att de vill vara med i
NC-kommittén.
Alla klubbar var positiva till inköp vi senaste mötet men beslutet sköts upp för att ge klubbarna
ytterligare tidsfrist att finna en lösning på tidtagningsfunktionärer.
Luleå och Skellefteå har idag ingen lösning på tidtagarfunktionär till just deras tävling i sommar.
Mötet fattar beslut om att vi beställer tidtagningssystem enligt offert från MyLaps. NC-kassan går
in med 40 000 kr och resterande kostnad delas på delägare. Den totala kostnaden för
tidtagningssystemet framgår av bifogad offert.
Delägare är:
Jämtland
Sundsvall
Övik
Umeå
Skellefteå
Lycksele (Anders kollar att de fortfarande vill vara med)
Piteå (Anders kollar att de fortfarande vill vara med)
Luleå

Voullerim
Bodö
Beslut också att rörliga avgiften fördelas årligen på delägare.
Beslut att NC-avgiften höjs från 2000 kr till 2500 kr/år, där den tillkommande kostnaden skall
användas för framtida investeringar av detta slag.
Fakturor kommer att ställas ut till samtliga delägare och ingen beställning kommer att göras förrän
alla delägare har betalt sina fakturor.
Kassörer ordnar med nya konton omedelbart. Sedan går fakturor ut. Betalningstiden sätts till 10
dagar.
Erik Wetter skrivs som licensägare om det godkänns av leverantören.
Prestandakrav på PC-datorer: Windows 7 eller senare, 1Ghz processor, 1 Mb minne, 200 Mb
hårddisk. Vi försöker få dessa datorer som sponsring.
§9 Tävlingar 2021
Umeå AK har avbrutit sin planering av avrostningstävling på grund av Covid-läget. Inget
evenemang kommer att anordnas.
Övik är först ut i NC. Tävlingsgruppen tror och hoppas fortfarande att det skall gå.
Luleå går ut därefter. De har ännu inte kommit igång med planeringen.
Regeringen har meddelat att inga förändringar av restriktioner är att vänta före 3:e maj.
Arrangörer rekommenderas att diskutera situationen med sina respektive distrikt. Riskanalys för
Covid-situationen bör tas fram. Polistillstånd behövs inte för publikfria tävlingar.
Alla skall respektera en enskild klubbs vilja att avstå från att arrangera en tävling till följd av Covidsituationen.
§10 Övriga frågor
Hur skall anmälan gå till om vi byter tidtagningssystem? GoToRacing är knutet till MegaTiming.
Finns det inbyggt i MyLaps? Marcus har frågat och det har de inte.
LOTS skall gälla tills vidare. Övik måste kolla upp hur det fungerar, t.ex. startnummerbokning.
Rotaxmotorer, är äldre fortfarande godkända?
Motorer från och med 2008 skall vara godkända.
§11 Nästa möte
4 maj, kl 19.00, Skype
§12 Mötets avslutande

NGH Trading & Consulting i Vrigstad AB

Offert
Vrigstad 21-02-11

Nr: 2021-28518

Leveransadress

Faktura adress
Norrlandscupen Karting

Referens: NG Hellkert

Er referens: Marcus Ahlqvist

Betalningsvillkor: Förskott Swish Företag 123-371 94 81
Alt. Bankgiro: 373-7657
Swiftadress: SWEDSESS

Iban nummer: SE 79 8000 0815 0569 4232 2683

1 st X2 Dekoder och Server
1 st Orbit 5 Standard
1 st Speedhive Live Timing Web Premium 1 year
Totalt exkl. moms
Avgår rabatt
Totalt exkl. moms
Moms 25%
Total summa att betala

30 745.28 410.7 095.66 250.10 050.56 200.14 050.70 250.-

Offerten giltig till 2021-02-28

NGH Trading & Consulting i Vrigstad AB
Häggvägen 11
576 97 Vrigstad
Tel: 0708 43 43 68

Mail: info@nghtrading.se
Hemsida: www.nghtrading.se
Innehar F-skattebevis
Vat nr: SE559107635001

