Protokoll Norrlandscupen, möte No.6
Datum och Tid: 2020-09-15, kl.18.00
Plats: Webbmöte/ Skype.
Deltagare:
Philip Ullberg, VMF
Erik Wetter, UAK
Mattias Fredriksson, LMS
Anders Lindholm, SMS
Trond Ertsgaard, Bodö
Mikael Eriksson, PMS
???, JMK
Ej representerade klubbar:
LMK
VKRC
§1 Mötets öppnande
§2 Val av ordförande för mötet
Erik Wetter
§3 Val av sekreterare för mötet
Erik Wetter
§4 Val av justerare för mötet
Mattias Fredriksson
§5 Godkännande av dagordning
Ja
§6 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll lästes upp.
§7 Fastställande av tävlingskalendern 2021
SMS vill se en utarbetad turordning i och med fler klubbar vill anordna tävlingar. Historiskt sett så
är det Lyckseles tur att stå över tävling. Klubbarna skall i första hand bestämma ifall de vill anordna
tävling. SMS siktar på SM och vill gärna trimma sin organisation genom att arrangera tävling. Ett
system för tilldelning av tävlingar i turordning måste upprättas.
UAK menar att fler tävlingar än vad som skrivit in i kalendern inte skall anordnas. Lycksele borde
stå över till förmån för Skellefteå
JMK vill flytta inplanerat datum då fotbollscup krockar med evenemanget och hyrkarten bringar in
stora summor till klubben under denna period.
VMK vill flytta från augusti, de har planerat för första helgen i juli. De behöver utreda
ambulansfrågan och sedan söka stöd från NC-kassan, detta skall formuleras som motion till
kommande möte. Klimatet i Vuollerim gör att fönstret för att ordna tävlingar är ganska smalt. Gillar

idén med turordning som SMS föreslår.
LMS vill gärna att NC1 senareläggs 1-2 veckor. Kom fram till att Skellefteå bör stå över och jobba
med att förbättra genomförandet av sina tävlingar. Ser en möjlighet att flytta fram finalen till
september men Piteå motsätter sig detta.
Piteå tycker att Skellefteå skall anordna en tävling. De tycker ändå att Lycksele skall genomföras
eftersom det är en fin tävling. Dock instämmer de med tidigare förslag om att det är Lyckseles tur
att stå över.
Bodö är nöjd med vilken kalender som. De är några år borta med ny bana.
Rullande schema skall tas fram. Finalarrangerande klubb står automatiskt över nästa år.
Berg/Östersund funderar på att i framtiden köra kombinerad dubbeltävling på vardera bana (5 mil
emellan).
NC1. Kanske är datumet för tidigt men samtidigt är den klämdagshelg som borde innebära att vi
kan träna mycket inför tävlingen. LMS anser att Övik bör se över möjligheterna till att flytta fram
den. Övriga klubbar tycker att datum bör kvarstå.
§8 Ekonomi
Inköp under perioden: Verktyg och tillbehör till Kurt, 3041 SEK
Tillgodohavanden: 56 098,75 SEK
§9 Behandling av motioner
Inga motioner inkomna
§10 Övriga frågor
Bodö önskar få uppskov nästa år med årsavgift då de på grund av Corona-pandemin inte kunnat
genomföra några tävlingar 2020. Bifölls enhälligt av mötesdeltagare.
§11 Nästa möte
Enligt stadgar är målsättningen lördag vecka 46. Sammankallande klubb skickar ut kallelse.
§12 Mötets avslutande

