
Närvarande Klubb +Namn 
 
LMS Philip Ullberg/Johan Hedqvist LMK Göran Arvidsson 
UAK  Ove Karlsson  VKRC Arne Sjölander 
SMS Sune Qvarnlöf/Kim Qvarnlöf 
 
Ej Närvarande  
 
Vuollerim  
Östersund 
Aspen 
Bergs 
Piteå 
 
                       Mötesprotokoll NC 2012-03-31 

 
 

§1 Umeå hälsar alla välkomna till mötet. 
Ove Karlsson hälsade alla välkomna till mötet i Umeå. 
 
§2 Val av ordförande för mötet. 
Mötet valde Ove Karlsson till ordförande. 
 
§3 Val av sekreterare och justerare för mötet. 
Till sekreterare valde mötet Philip Ullberg. 
 
§4 Inkommna motioner. 
Det har inte lämnats in några motioner till mötet. 
 
§5 Nyheter 2012. Startkorridorer, Nya däck, Unilog system gäller ej Rotax 
max/ Junior.  Men gäller Micro/Mini Raket 95, Däck omkrets 840mm, Nytt 
bakdrev 86 kugg 11 Fram Cadetti. 
Norrlandscup kommittén kommer att sätta ner foten när det gäller användandet 
av startkorridorrer, under året kommer vi i norrlands cupen att använda de gamla 
start metoderna enligt reglementet 2011.  
När det gäller cadetti kommer vi att ge  förarna  möjlighet att köra med både 
11/92 och 865 mm omkrets på däck eller 
11/86 och 840mm omkrets. Fram till 20120701 
 
Arne Sjölander kommer att ansöka on dispens på dessa punkter till SGA. 
Hur det går meddelas senare. Se bilaga från Nicklas Strömbäck 
 
 
 



§6 NC – Reglementet/SBF- Reglemente. Förändringar, något som ska bort 
eller läggas till.  
Omvänd starordning kommer inte att tillämpas under 2012. Kommittén kommer 
att avvakta utvärderingen av semestercupens tävling under sommaren. Några 
smärre förändringar har gjorts NC-reglementet dessa markeras med röd text. 
 
 
§7 Ekonomi. Lars Lundahl undrar om någon av klubbarna kan ta över              
Nc kassan, ni har fått den ekonomiska redovisningen hemskickad på mejl 
men jag skickar den. 
Norrlandscupens saldo är den 2012-03-08  23.506:- Mötet beslutade att man ska 
till årets NC-final ta pengar från kontot och införskaffa kransar och Pommac till 
alla tävlings klasser. Norrlandscup kommittén beslutade att Lars Lundahl slipper 
stå som ansvarig för ekonomiska redovisningen och kapitalet. Detta förs över till 
Övre Norra Bilsportförbundet samt att Lars Bäckström även också kommer att 
vara firmatecknare var för sig. 
 
 
§8 Se över alla adresser och telenr till den som är ansvarig i Nc kommiten + 
lägga till en ersättare, samt att få någon som är sammankallande. 
Göran Arvidsson kommer att uppdatera NC-kommittén adresser, E-mail 
adresser  samt  telefonnummer. Göran fortsätter att vara sammankallande och 
lovar det ska bli bättre. 
 
 
§9 NC - Mötesdagar 2012-2013 behövs så man kan planera och inte 
kolliderar med annat 
Nästa mötes dag för kommittén är den 15 juni kl 20.00 på verandan på Fastec 
Ring i Skellefteå  
 
Preliminär tävlings kalender för 2013 
 
Vecka  19    Riviera cupen Piteå är tillfrågad att hålla i tävlingen 
Vecka  22    Umeå AK 
Vecka  24    VKRC Örnsköldsvik 
Vecka  26    Piteå MS 
Vecka  29    Semestercupen  Luleå MS  Vuollerim MF 
Vecka  30    Lycksele MK 
Vecka  32    Luleå MS  Aspen Haparanda 
Vecka  34    Vuollerim MF  DM-Final 
Vecka  35    Skellefteå MS  NC-Final 
 
 



 
 
§10 Övriga frågor 
Pokaler. 
Ove Karlsson visade vad för pokaler som kommer att användas, och kostnaden 
för detta. Mötet beslutade att detta var en bra deal och Ove Karlsson ordnar det 
praktiska med Förenings Produkter. 
 
 
Tracksa. 
Lycksele MK informerade att kubben ska införskaffa ett Tracksa system. Detta 
system kommer de att hyra ut till klubbar. Kostnaden för detta är inte klar än 
men Göran Arvidsson kommer att höra av sig. 
 
 
 
 
 
Fare Race 
Göran Arvidsson informerade om Fare Race hur det ska bedömas och av vem. 
Kommittén vill att Ejderud och Christer Rönnlund forsätter med arbete 
angående detta. Kommittén vill att de som ska premieras ska göra detta vid NC-
finalen. Namnet på detta kanske måste bytas eftersom det är inte bara hur man är 
på banan utan också utanför banan. 
 
Tidtagning/program 
Sune Qvarnlöf informerade om programmet som ska användas under säsongen. 
Programet kommer att finnas under i en lång tid framåt. Kostnaden för detta är 
en engångs kostnad på 2500:- inkl moms sedan tillkommer en årlig kostnad på 
1500:- (licenskostnad) detta inkludera uppdateringar. Sune kommer under året 
att börja utbildningen personer som kan börja sköta tidtagningen i framtiden. För 
tillfället har Vuollerim 3 st och Luleå 2st som kan utbilda sig. 
 
Ove Karlsson vill tillföra protokollet att man på förarsammanträde redogör hur 
starten kommer att göras detta togs upp på mötet i Storforsen. 
 
§11 Avslutning   
Ove Karlsson tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.   
 

 
Vid pennan 
 
Philip Ullberg 
Luleå MS 


