Norrlandscupkommittémöte i Östersund 21/8 2016, kl.10.30

Närvarande Klubb +Namn
Luleå MS – Ej närvarande
Lycksele MK – Göran Arvidsson
Umeå AK – Alfred Jacobsson
Aspen KK Haparanda – Ej närvarande
Vuollerims MF – Ej närvarande
VKRC Örnsköldsvik – Arne Sjölander
Skellefteå MS – David Lundberg
Jämtlands MK – Patrik Rensbo, Mikael Henriksson
Piteå MS – Daniel Wikgren
Bergs MK – ej närvarande

§1 Mötets öppnande
Arne Sjölander öppnade mötet.
§2 Val av ordförande för mötet.
Arne Sjölander valdes till ordförande för mötet.
§3 Val av sekreterare och justerare för mötet.
Alfred Jacobsson valdes till sekreterare och Göran Arvidsson valdes till justerare.
§4 Godkännande av dagordning
Mötet godkände den föreslagna dagordningen.
§5 Föregående protokoll
Föregående protokoll föredrogs av Alfred Jacobsson. Det godkändes av mötet och lades till
handlingarna.
§6 Ekonomi
Alla klubbar hade betalat avgiften för Norrlandscupen 2016 innan NCfinalen så inga poäng
behöver strykas från sammanställningen. 28 000 är det grovräknade saldot i NCkommittens
kassa, minus ej utbetalda inköp från teknikerna som togs upp i föregående protokoll.
§ 7 Motioner
Inga motioner hade inkommit till kommittén innan detta möte.
§8 Fastställande av tävlingskalender för 2017
Förslaget till tävlingskalendern godkändes i sin helhet, med ett tillägg från VKRC
Örnsköldsvik om att de kunde vara reservarrangör till Skellefteås NC2deltävling ifall
Skellefteå inte får sin bana godkänd i tid. Göteborgs Stora Pris går av stapeln v.35 2017,
därför körs NCfinalen v.34 för att dessa inte ska krocka.

20170513 Försäsongstävling Umeå AK. Lördag v.19. Eventuellt båda dagarna den helgen.
20170527 NC deltävling 1 Piteå MS. Lördag v.21.
20170611 NC deltävling 2 Skellefteå MS. Söndag v.23. VKRC Örnsköldsvik
reservarrangör.
20170617 NC deltävling 3 Jämtlands MK. Lördag v.24.
20170618 NC deltävling 4 Jämtlands MK. Söndag v.24.
20170723 NC deltävling 5 Lycksele MK. Söndag v.29. Med reservation för ändringar ifall
en RMCdeltävling ska köras parallellt, då fördelas tävlingen på lördag och söndag.
20170726 Hotell Lappland Race Lycksele MK. Onsdag v.30
20170812 NC deltävling 6 Vuollerims MF. Lördag v.32
20170813 NC deltävling 7 Vuollerims MF. Söndag v.32
20170826 NCfinal+ prel. DMfinal Umeå AK. Lördag v.34
§9 Övriga frågor
*Bankkonto och kassörsuppdrag
Möjligheten att ha Norrlandscupkommitténs konto i ÖNBF:s regi försvinner efter 2016, men
Barbro Forsman fortsätter preliminärt som kassör för kommittén. Kommittén ska tillfråga
kassören om denne kan starta upp ett konto i sin egen klubbs regi där pengarna kan
placeras och förvaltas.
Som tack till kassören beslutade mötet att kommittén bekostar avgiften till nästa års
NCbankett för kassören och en medföljande.
*Rekrytering och vidareutbildning av förare
Lycksele berättade att de genomför en väldigt gedigen gokartskola med noggrann personlig
uppföljning, och att de kan hyra ut tävlingskartar till nybörjare för att hjälpa dem in i sporten.
De har en väldigt hög andel av förare som fortsätter säsongen ut.
Umeå AK berättade att de har många förare per år som går gokartskolan, men en mindre
liten andel som fortsätter och investerar i en egen kart, möjligtvis på grund av bristande
intresse från början.
Piteå MS har haft en provapå dag med hyrkartar och en gokartskola, men med för dålig
uppföljning. De har många hobbyförare och förare i de mindre klasserna som inte tävlar i de
stora tävlingarna, men som skulle kunna lockas mindre av kvällstävlingar kombinerat med
Luleå MS som har förare i samma åldrar.
VKRC Örnsköldsvik har inte så många intresserade per år, och utbildar därför förarna en
efter en när de anmäler sitt intresse. De har ett träningsläger på en annan bana en gång per
år som klubben bjuder in sina förare till, vilket fungerar bra som teambuilding i klubben.
VKRC körde 2016 en lokal tävling för enbart småklasserna från angränsande klubbar.
Deltagarna tyckte att det var trevligt med ett initiativ som inte var lika tävlingsinriktat och
seriöst. Arrangörsmässigt är det ändå mycket jobb och flaggvakter behövs fortfarande, men
det kan vara väldigt viktigt för rekryteringen av yngre förare.

Jämtlands MK har haft en väldigt liten rekrytering under 2015, detta på grund av en brist på
intresserade förare.
Skellefteå MS har inte haft någon godkänd bana och har därför inte kunnat rekrytera fler
förare under säsongen.
Det finns flera juniorkartar ståendes i Norrland i klubbarnas regi, till exempel i Lycksele.
Dessa skulle kunna åka på en turné med prova påarrangemang med engångslicenser. Med
minnet av Karting on Tour skulle detta kunna bli en mycket bra rekryteringsverksamhet som
klubbarna kan samarbeta med varandra för att genomföra.
Till kommande möten beslutades att rekrytering ska vara en stående punkt på protokollet, så
att klubbarna kan dela med sig av tips och förslag till varandra.
*Rekrytering och vidareutbildning av funktionärer
Före detta förare är en mycket bra resurs som klubbarna skulle kunna utnyttja mer, som till
exempel observatörer på tävlingarna. Lycksele kommer att kunna hyra ut ljusstolpar och en
digital huvudpostering till andra klubbar under kommande säsonger så att färre flaggvakter
behövs. Klubbarna får kontakta Göran Arvidsson om detta.
*Poängberäkning i Norrlandscupen
Klubbarna uppmanas att ta hem frågan om hur poängberäkningen ska se ut under nästa år,
till exempel för att NCfinalen ska bli mer attraktiv och utslagsgivande. Ett förslag skulle
kunna vara att köra förfinaler och dela ut poäng även i dessa, men klubbarna måste komma
in med skriftliga motioner för sina förslag i god tid innan nästa möte.
§10 Nästa möte
Nästa möte schemaläggs till februari 2017, plats ej bestämd. ÖNBFklubbarna uppmanas
också att delta på ÖNBF:s höstkonferens.
§11 Mötets avslutande
Arne Sjölander tackade för mötet och avslutade det.
Protokollet upprättades av Alfred Jacobsson 20160821 i Östersund samt justerades och
godkändes av Göran Arvidsson 20160821 i Östersund.

