Protokoll NC-kommitténs möte #3, 2018
Datum: 2018-08-26
Plats: Luleå, Nya klubbhuset
Närvarande: Martin Press VKRC, Pierre Perman JMK, Daniel Wikgren PMS, Philip Ullberg VMF,
Mattias Fredriksson LMS, Erik Wetter UAK.
§1 Mötets öppnande
Mattias öppnade möte #3.
§2 Val av ordförande för mötet
Erik Wetter valdes till ordförande.
§3.1 Val av sekreterare för mötet
Mattias Fredriksson valdes till sekreterare.
§3.2 Val av justerare och rösträknare för mötet
Daniel Wikgren valdes till justerare tillika rösträknare.
§4 Godkännande av dagordning
Utgående från den traditionella dagordningen för möte #3 dvs; Fastställande av tävlingskalender,
behandling av motioner, så godkändes dagordning.
§5 Föregående mötesprotokoll
Protokoll från möte #2 lästes upp av Mattias och frågan om ekonomi till tekniker diskuterades:
•
•

Arne har mailat synpunkter på förra mötets beslut. Frågan diskuterade och det
konstaterades att Arne har rätt i sak. Inget problem, det finns tid att motionera
och besluta vid nästa möte. Det tidigare beslutet rivs upp och återremitteras.
UAK skriver en motion.

§7 Behandling av motioner
Inga motioner inkomna.
§8 Fastställande av tävlingskalender för säsongen 2019
VKRC vill flytta sitt tävlingsdatum till 29/6.
Mötet bifaller VKRC ändringsförslag och fastslår tävlingskalender enligt nedan, men med följande
reservation: Föreslaget datum från VKRC kan krocka med SM. SM datum måste respekteras.
VKRC bör diskutera och förbereda ett reservdatum.
Beslut: Kalender fastställdes enligt nedan.

NC #1

-

Luleå

söndag 2:e juni

NC#2

-

Ö-vik

söndag 29: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

Frågan om riktlinjer och arbetssättet för fastställande av tävlingskalender diskuterades. Förslag att
alla klubbar diskuterar denna fråga och bereder klubbens åsikter inför nästa möte –
höstkonferensen, OBS där avses arbetssättet för 2020 och framåt. Reservdatum diskuterades, bra
idé?
§9 Övriga frågor
A. Regeländringar
Hur fångar vi upp förslag på regeländringar inför fastställande av nästa års reglemente i februari?
Motioner. Vi behöver också lägga tid på reglementet inför ny utgåva 2019. Klubbarna uppmanas att
förbereda sig inför februari och skriva motioner.
B. Träningsavgift
JMK, har reflekterat över förslaget att höja träningsavgiften (fria träningen dagen innan tävling).
Positiva till förslaget, förutsatt att man höjer nivån på fredagsträningen, ex, vis funktionärer,
bärgare, passa tider, etc
§10 Nästa möte
Nästa möte är i samband med höstkonferensen.

§11 Mötets avslutande
Mötet avslutades

Vid protokollet:

Justeras:

Mattias Fredriksson, sekreterare

Daniel Wikgren, justerare

