
Mötesprotokoll 

Extrainsatt Norrlandscup möte  No. 1.1 
Datum och Tid: 2019-05-11, kl. 15.30  
Plats: Umeå 

 
Närvarande: 

Marcus Ahlqvist, VKRC 
Mattias Fredriksson, LMS 

Jonas Johansson (via telefon), LMK 
Anders Lindholm, SMS 

Albin Pettersson, UAK 
Jack Solstad, BGK 

Tom Stenberg, JMK 
Per Ullberg (via telefon), VMK 

Erik Wetter, UAK 

Daniel Wikgren, PMS 
 

 

§1 Mötets öppnande  

Erik Wetter hälsar deltagarna välkomna till extrainsatt möte för NC-
kommittén. Ger också en kort sammanfattning om bakgrunden till mötet. 

§2 Val av ordförande för mötet  

Erik Wetter väljs som ordförande för mötet. 

§3 Val av sekreterare för mötet  

Erik Wetter väljs som sekreterare för mötet.  

§4 Val av justerare och rösträknare för mötet  

Marcus Ahlqvist och Mattias Fredriksson väljs som justerare av protokollet. 

Albin Pettersson väljs som rösträknare för mötet. 

§5 Godkännande av dagordning  

 Mötet godkänner dagordningen. 

§6 Diskussion: Återtagande av 2018 års regelverk med avvikelser 

enligt remissutgåva 2019 (bilaga). 

Mötet beslutar att diskussionen enbart skall behandla de punkter som 
tidigare efterfrågats via mail av UAK. Dessa punkter är: 

• Återinföra TVÅ träningar på tävlingsdag. 
• Återinföra tidskval på NC-final. 

• Återinföra längd på finaler för F-Mini & J60 som tidigare. 
• Återinföra att arrangör beslutar som tidigare om eventuell strykning av 

klass. 
 

Vi inledde med att låta ordet gå bordet runt och varje klubb fick ge sin syn: 



 

Luleå 
Inför mötet har 10 st aktiva kartingfamiljer från LMS valt att lämna sina 

synpunkter inför mötet. 
• 9 av 10 anser att det är bra med ett extra insatt möte för att 

diskutera de synpunkter som inkommit.  
• 50% tycker att 2019 års regler är bra. 50% tycker antingen att 2018 

års regler var bra, eller vill ha ännu längre tävlingsdagar. 
• Oaktat detta så tycker 75% av de som lämnat synpunkter att man 

trots olika åsikter i sakfrågorna ska hålla fast vid 2019 års reglemente 
som fastslogs vid NC möte nummer 1 från februari, varför LMS 

kommer att rösta i enlighet med detta. 
 

 
Skellefteå 

Majoriteten vill gå tillbaka till fjolårets regler. Helst också lägga till förfinal 

också. Vill gärna förlägga förarsammanträde tidigt på morgonen för att 
spara tid under tävlingsdag. 

 
Umeå 

Vill gå tillbaka till 2018 års reglemente. Ser gärna förfinal också. 
 

Jämtland 
Vill gå tillbaka och gärna förfinal. Klassers vara eller icke vara skall 

bestämmas helt utifrån anmälan. 
 

Lycksele 
Skapa intresse och skapa engagemang. Tycker att vi skall backa till 2018 års 

reglemente. Likvärdigt förfarande i NC som övrigt tävlande. Har nyligen haft 
möte med 8-10 st av klubbens medlemmar där frågan tagits upp och de är 

enhälliga. 

 
Piteå 

2 träningar, ja tack. Finallängd J60/mini ingen åsikt. Strykning av klass skall 
vara enligt 2019 års formulering. Tycker att startordning i NC-final är en bra 

idé och skall vara kvar som i 2019 års reglemente. 
 

Övik 
16 har svarat på frågan. 100% vill att NC går tillbaka till 2018 års 

reglemente. Vill ändå att man försöker korta ner tävlingsdagen med andra 
metoder. 

 
Bodö 

Diskussion bland aktiva. 100% vill tillbaka till 2018. De har långa resor och 
när de väl är på plats vill de ha maximal racing. 

 

Vuollerim 
Alla förare vill köra mer. Extra träning, ja tack. Återgå till som det var 

tidigare. 



 

OMRÖSTNING 
Mötet diskuterade ifall eventuella förändringar i reglementet skall gälla 

omgående. Vi röstade sedan i denna fråga. 
Mötet fortsatte sedan med att rösta i var och en av de fyra 

frågeställningarna enligt förtydligande av dagordning. Rösterna föll enligt 
följande: 

 
Skall mötet tillåta att regeländringar diskuteras och beslutas att 

gälla med omedelbar verkan. 
Ja: 8 röster 

Nej: 1 röst 
 

Återinföra TVÅ träningar på tävlingsdag. 
Ja: 8 röster 

Nej: 1 röst 

 
Mötet beslutar att punkt 4.4. i Norrlandscupreglementet återgår till 

formuleringen: 

4.4 Träning på tävlingsdagen 

Arrangörer skall dela upp träningen i minst 2 träningspass om minst 7 minuter 

vardera. 

  

 
Återinföra tidskval på NC-final. 

Ja: 7 röster 
Nej: 2 röster 

 
Mötet beslutar att punkt 4.2 i Norrlandscupreglementet skall omformuleras 

till: 

4.2 Finaltävling 

En NC finaltävling ska bestå av besiktning, förarsammanträde, träning, tidskörning, 

två kvalheat, förfinal, final samt prisutdelning. 

Placeringar från målgången i förfinalen avgör startordningen för Finaltävlingens 

final. 

 
 



Återinföra längd på finaler för F-Mini & J60 som tidigare 

Ja: 7 röster 
Nej: 2 röster 

 
Mötet beslutar att punkt 4.5 i Norrlandscupreglementet skall omformuleras 

till: 

4.5 Antal varv 

Se Bilaga 1 för antal varv på respektive bana.  

Förfinal körs med samma antal varv som kval. 

Final för Formel Micro körs med samma antal varv som kvalheat. 

Not: Tabell i bilaga till regler måste kompletteras med samma information. 

 

Återinföra att arrangör beslutar som tidigare om eventuell strykning 
av klass, dvs ingen undre gräns på minst 4 deltagare. 

Ja: 7 röster 
Nej: 2 röster 

 
Mötet beslutar att punkt 4.6 i Norrlandscupreglementet skall omformuleras 

till: 

4.6 Antal startande 

För respektive del- och finaltävling gäller att om antalet anmälda deltagare vid 

anmälningstidens utgång uppgår till färre än sex (6) stycken, äger arrangören rätt 

att stryka klassen.  

Maximalt antal startande, se Bilaga 1. 

 
Efter sammanfattning av röstresultat är mötet överens om att: 

• ändringar av de punkter enligt ovan, som fastställdes i 2019 års 
reglemente skall genomföras med omgående verkan. och att 

reglementet för 2019 skall uppdateras.  
• De klubbar som redan skickat ut inbjudan till sina tävlingar måste 

omgående justera information om tävlingens genomförande. 

§7 Övriga frågor  

På mötet togs frågan om Luleås val av lottat startordning upp. Vi kunde 

gemensamt konstatera att det är arrangörens val och att det valet är i 
enlighet med NC-reglemente. Frågan diskuterades inte vidare. 



§8 Mötet avslutas  

Ordförande tackar samtliga deltagare för sitt engagemang och konstaterar 
att nästa möte hålls i samband med Lyckseles tävling. 

 
 

 
 

Vid protokollet: 
 

Erik Wetter, UAK 
 

 

Justeras: 
 

Marcus Ahlqvist 
 

Mattias Fredriksson 
 


