Protokoll NC-kommitténs möte #2, 2018
Datum: 2018-07-21
Plats: Lycksele, Trollringen - klubbhuset.
Närvarande: Jakob Bonde & Martin Press VKRC, Torbjörn Fält VMF, Daniel Wikgren PMS, Kim
Qvarnlöf SMS, Björn Larsson LMK, Mattias Fredriksson LMS, Patrik Rensbo JMK (SGA MNBF),
Erik Wetter UAK, Tom Rosén UAK, Barbro Forsman (Kassör).
§1 Mötets öppnande
Mattias öppnade möte #2.
§2 Val av ordförande för mötet
Daniel Wikgren valdes till ordförande.
§3.1 Val av sekreterare för mötet
Mattias Fredriksson valdes till sekreterare.
§3.2 Val av justerare och rösträknare för mötet
Erik Wetter valdes till justerare tillika rösträknare.
§4 Godkännande av dagordning
Godkändes.
§5 Föregående mötesprotokoll
Protokoll från möte #1 lästes upp av Barbro och några action-punkter omnämndes:
•
•

•

Inventarielista erhållen från Kurt och distribuerad till samtliga.
Förslag/exempel på utkast på hur stadgar skulle kunna se ut har, återrapporteras
till NC-kommittén för fortsatt dialog. Mattias meddelade att han inte har
möjlighet att driva denna fråga själv i dagsläget, men att frivillig gärna får ta vid
att driva frågan. Ingen frivillig. Frågan avvaktar.
Alla klubbar mailar förslag på tävlingskalender 2019 i god tid innan nästa möte.
Se punkt längre ner.

§6 Ekonomi
Barbro redogjorde för status. Nuvarande tillgodohavanden 46 433,50 kr. Senaste inköp 329 kr för
förbrukningsmtrl till Kurt. Hantering och godkännande av Kurts inköp fungerar inte. Det tar för
lång tid att få svar från alla. UAK förslag: Ge Kurt ett förhandsgodkännande på en årlig budget.
Mötet positiva
Beslut: Det tidigare äskandet från Kurt för 2017 godkändes enhälligt av mötet.
Beslut: Kurt får ett förhandsgodkännande om 3 000 kr per säsong för inköp av teknikerutrustning.

Barbro redogjorde för att 9 klubbar betalar NC avgiften = 18 000 kr i intäkt per år i dagsläget.
Fast utgift är 10 000 kr till NC-final. 3 000 kr till Kurt. Kvarstående marginal 5 000 kr.
§7 Behandling av motioner
Inga motioner inkomna.
§8 Behandling av förslag till tävlingskalender för säsongen 2019
Ett konkret förslag inkommit innan mötet. Efterföljande diskussion. Mötet enades om följande
preliminära tävlingskalender.
NC #1

-

Luleå

söndag 2:e juni

NC#2

-

Ö-vik

söndag 16:e juni

NC#3

-

Lycksele

lördag 20:e juli

NC#4

-

Lycksele

söndag 21:e juli

NC#5

-

Umeå

lördag 10:e augusti

NC#6

-

Umeå

söndag 11:e augusti

NC#7

-

Piteå

söndag 25:e augusti

NC Final

-

Skellefteå

lördag 7:e september

Vuollerim uppmanades att undersöka möjligheter att arrangera någon ”avrostningstävling” eller
enklare tävling i maj/juni.
Beslut: Torbjörn tar med frågan och återkommer om Vuollerim kan/vill anordna något.
Beslut: Klubbar som redan nu känner osäkerheter kring preliminär tävlingskalender ovan,
kontrollerar och återrapporterar skyndsamt till NC-kommittén.
§9 Övriga frågor
A. Regeländringar
UAK undrade om NC-kommittén kan besluta om och införa regler om obligatorisk nackkrage.
Efterföljande diskussion. Förbunden måste godkänna?
Patrik Rensbo (SGA) berättade att frågan om nackkrage diskuterats i säkerhetsgruppen. Det är inte
klart om nackkrage är bra i alla situationer.
Slutsatser: Det ska inte regleras av NC-kommittén ang. nack-krage.
B. Träningsavgift
LMS meddelar att man kommer att motionera om en höjning av träningsavgiften till minst 200 kr
inför 2019. Förslag från PMS att träningsavgiften för Cadetti ska vara 0 kr i reglementet. (Tillämpas
av vissa arrangörer redan).

C. Ambulans (kostnader för arrangörer)
JMK rekommenderar VMF att kolla upp ”Delta-gruppen” som ambulansföretag.
D. Prioritering av småklasser (Cadetti)
PMS tog upp frågan; vikten av att se till att tävlingsledningen ges tid och förutsättningar att lägga
mer tid på små-klasserna (Cadetti). Efterföljande diskussion. Viktigt att inte förringa betydelsen av
att utbilda de små. Starter, blå-flagg, fair racing, etc… Slarva inte med Cadetti.
E. Arbete i NC-kommittén
Mötet samtalade om arbetet för deltagarna i kommittén. Arbetet förväntas t.ex innebära att; ta med
sig frågor och motioner hem till klubben för ställningstagande, följa upp och återrapportera de
beslutspunkter och actions i tid enligt vad som överenskommits och att ta del av och besvara den
information och frågor som ställs i mail-sänd-gruppen mellan mötestillfällena. De ordinarie
deltagarna (enligt lista i NC-reglementet) är de som primärt får mail i sändlistan och ansvarar för att
distribuera information och återrapportera beslut mellan kommitté och klubb. (Ordinarie deltagare
utser en ersättare vid förhinder vid möte). Mail-sänd-listan kan utökas om önskemål finns. Meddela
i så fall. Förslag från UAK att använda t.ex Skype vid behov?
§10 Nästa möte
Nästa möte blir i Luleå vid finalen. Det diskuterades vilken som är lämpligaste tidpunkten.
Förslag: Fredag, efter eller innan träningen? Söndag, dagen efter banketten? Skype?
Beslut: Alla klubbar mailar sitt förslag till NC-kommittén och sammankallande (Arne) i god tid
innan mötet.
§11 Mötets avslutande
Mötet avslutades

Vid protokollet:

Justeras:

Mattias Fredriksson, sekreterare

Erik Wetter, justerare

