Protokoll NC – kommittee möte
Plats: Umeå AK kansli
Tid: 130209 kl 10.00
Närvarande:
Arne Sjölander
Börje Lundin
Göran Arvidsson
Kim Qvarnlöv
Fredrik Melander
Johan Hedqvist
Sune Qvarnlöv
Ove Karlsson

VKRC
UAK
LMK
SMS
PMS
LMS
Tidtagning
UAK (avgående)

1.
Mötet öpnades
2.
Till ordförande för mötet valdes Ove Karlsson
3.
Till sekreterare för mötet valdes Fredrik Melander
4.
Till protokolljusterare valdes Arne Sjölander
5.
Föregående mötes protokoll gicks igenom vilket var från Lycksele 26/7. Mötet i
Skellefteå i November räknas inte som ett NC möte eftersom att ingen kallelse hade gått ut.
6.
Ekonimin i NC behandlades inte utan skjuts till nästa möte.
7.
I nya reglementet har åldrarna sänkts i Micro och Mini samt att samkörning av klasser
är inte tillåtet under tävling.
Startprocedur med Startkorridorer är obligatoriskt från och med nu. Vi hade dispens under
förra sommaren men den gäller inte längre. Efter samtal med Lars Bäckström, Banbesiktare så
konstateras det att de banor som har en gällande banlicens inte behöver måla om linjer och
göra separerade korridorer. Den gula mittlinjen gäller i dessa fall som mittavgränsare. Dock så
skall en röd linje finnas 110 m före startlinjen. Alla banägare/ klubbar skall dock kontrollera
detta med Lars så att det gäller på din anläggning.
Omstartförfarande enligt SLOW SKYLT reglemente. SLOW skylt skall finnas på alla posteringar.
Läs på vad som gäller innan tävling. Vi är dock rörande överens om att detta kommer att
skapa problem eftersom att alla posteringar i och med detta måste kunna kommunicera med
tävlingsledaren. Se KA 5:21 och 5: 28
8.

Ändra mall på NC hemsidan ang. boende i maskindepå. Se KAB 5:6
Önskemål att det ska finnas en skiss på ban och depåområde till varje bana. Lämpligen så
läggs detta ut på NC hemsidan under dokument så att alla har tillgång till det.
Extra poäng för deltagande i tävling läggs för diskussion till 2014 säsong. Nu provar vi att
arrangera dubbeltävlingar för att sporra tävlande att åka tävlingar i ytterkanter av distriktet.
Göran Arvidsson kom med ett förslag om att man under tävlings säsong kör till sig ett antal
poäng som sedan ger en startposition i NC finalen som då kan köras som en förfinal och en
final. Göran får uppdraget att utforma en motion till nästa möte.
Ove Karlsson kom med ett förslag att det skall vara 6 st i klassen på deltävlingen för att
klassen ska få poäng i NC total. Ove får i uppdrag att lämna en motion till nästa möte.
Genomgång och justering av text i NC reglemente.

Fredrik Melander kom med sypunkter ang . kommitteens arbetssätt.
Fasta datum för möten bör finnas och presenteras på hemsidan. Ett motionsförfarande där
motioner lämnas till sammankallande senast 1 månad före NC kommittee möte, för att gå på
remiss till ALLA klubbars kommitteemedlem.

1.
2.
3.
4.

Följande dagar beslutades, årligen återkommande:
Lördag vecka 6 kl. 10.00
Torsdag vecka 30 kl. 10.00 Lycksele klubbhus
Söndagen efter final i NC kl. 10.00 på aktuell bana
Lördag vecka 46 kl. 10.00 , telefonkonferans
På möte nr 1 behandlas och fastslås NC reglemente gällande sommaren två år frammåt, samt
motioner.
På möte nr 2 görs en preliminär tävlingskalender för följande sommar, samt motioner.
På möte nr 3 fastslås tävlingskalender för följande sommar , samt att motioner behandlas.
På möte nr 4 behandlas inkomna motioner.
Motioner som kommit in i tid ( 1 månad innan möte) kommer att skickas ut till NC
kommitteen för behandling i klubbarna, och kommer sedan att tas upp på NC kommitte
mötet. En motion som kommit in senare behandlas på ett senare möte.
Ove Karlsson sköter startnummer för år 2013, men slutar med det efter denna säsong.
Börje Lundin sköter om att lägga ut tävlingsresultaten.
Arne Sjölander valdes till sammankallande för NC kommitteen.
Hans uppdrag är att fastställa en dagordning för mötena och det är till honom man skickar in
motioner och han sammanställer dem och skickar dem vidare till respektive klubb.
Finalbanketten skall vara en fest och för att kunna hålla nere kostnaderna så får
finalarrangerande klubb 10.000 kr av NC kassan för att sänka kostnaderna för biljetterna på
NC banketten. Kravet är att det ska finnas kransar och Pommac till vinnarna samt att festen
skall arrangeras i likhet med Lyckseles och Luleås avslutningsfester.

1.
KU – missnöje med KUs agerande i bla. Ålderssänkningar. Det finns inte med i något
beslutsprotokoll som är lagt på SBF online men ändå så är en sådan fundamental ändring gjord utan
att frågan gåt ut på remiss. Börje Lundin får i uppdrag att göra en skrivelse som visar på
Norrlandscupens missnöje mot KUs agerande. Denna skrivelse skickas till KU och SBF och kanske till
distrikten.
2.
SGA – Vi kräver att få vara delaktiga i rekryteringen av en ny SGA för ÖNBF. Börje gör
en skrivelse som Fredrik delger ÖNBF ordförande samt valberedning.
3.
Övriga frågor:
1.
Fråga om antal varv skall reuceras när Wet Race sätts upp? Utbildning i frågan tas upp
på Funktionärsutbildningsdag.
2.
LMK frågar vad de kan förbättra på deras tävling – internetuppkopplingen för
tidtagning, samt bemanning på kvällen före tävling vid anmälan etc.
3.
Önskemål om en bakgrund bakom prispallen som visar var tävlingen varit finns, så att
man i efterhand ser var man tagit korten.
4.
Teknisk mätutrustning – önskemål om en elektronisk vinkelmätare finns. Arne tar fram
prisuppgift.
5.
Funktionärsutbildningen i slutet av April. NC kommitteen är överens om att det är helt
fel tid på året eftersom att vi precis då skall igång med banor och kartar. Fredrik Melander meddelar

ÖNBF utbildningsansvariga detta, vilket iof är påpekat flera gånger. Vi anser att en utbildning i mars är
nödvändig, Fredrik jobbar för att få till det.
1.

Ove tackar för ett bra möte och förklarar Mötet avslutat!

Sekreterare:

Protokollet justerat av:

Fredrik Melander
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