Mötesprotokoll Norrlandscupen, möte No.1
Datum och Tid: 2020-03-14, kl.10.00
Typ: Skype-möte
Deltagare:
Jonas Johansson, LMK
Marcus Ahlqvist, VKRC
Per Häggkvist, VKRC
Philip Ullberg, VMF
Trond Ertsgaard, BGK
Anders Lindholm, SMS
Mikael Eriksson, PMS
Erik Wetter, UAK
Patrik Rensbo, JMK
§1 Mötets öppnande
J Johansson öppnar möte.
§2 Val av ordförande för mötet
J Johansson väljs till mötets ordförande
§3 Val av sekreterare för mötet
E Wetter väljs till mötets sekreterare
§4 Val av justerare och rösträknare för mötet
M Fredriksson väljs att justera protokoll och agera rösträknare.
§5 Godkännande av dagordning
Mötet godkänner dagordning inklusive på förhand meddelande övriga frågor.
§6 Föregående mötesprotokoll
E Wetter läser upp föregående protokoll. Inga anmärkningar kring detta. Protokoll finns som vanligt
att beskåda på NCs hemsida.
§7 Ekonomi.
Inga kontotransaktioner detta år. Ny kassör 2020 gör att konto har flyttats till M Fredriksson. Det
har dragit ut på tiden eftersom de haft problem med gemensamt konto med S Qvarnlöf. Inga
fakturor har gått ut för årsavgift, kassör avvaktar att årsavgift skall fastslås.
§8 Behandling av motioner.
§8:1 Motion Funktionärsskatt på anmälningsavgift
Mötet är eniga om att tanken är god. Diskussioner klargör att en ”beskattning” är en rättvis modell
som gör att klubbar med färre deltagare på sina tävlingar ändå får likvärdiga resurser som andra
klubbar för utbildning av funktionärer. Distrikten håller redan i själva utbildningarna, syftet skall
vara att möjliggöra deltagandet i utbildningar. Vi kan konstatera att det handlar om att klubbarna

tillsammans utbildar och utbyter funktionärer mellan sig.
Kassör får också frågan om en sådan ”beskattning” medför onödigt besvärlig administration men M
Fredriksson kan lugna oss med att han inte ser några problem med detta.
Mötet beslutar dock att inte bifalla motionen i sin nuvarande utformning. Det krävs en mer
genomarbetad plan för vad pengarna skall användas till. NC vill inte sitta på öronmärkta pengar
utan att ha en tydlig plan för dem. Det måste också finnas en eller flera personer som håller i detta
och ser till att syfte och mål med pengarna förverkligas.
§8:1 Behandling och fastslagande av NC-reglemente för 2020.
Synpunkter enligt lista från UAK.
Förslag till ändringar i Paragraf 9.2. Träning dag före tävling, gällde i huvudsak kravet på träning
dag innan tävling. Förslaget var att ändra från skall tillbör. LMS och SMS opponerar sig mot detta.
Tycker att träningar skall vara lika på alla tävlingar. Ingen justering angående detta, i övrigt enligt
ny version av regelbok för 2020.
Banlängd. Justera Umeå kort enligt förslag.
Likställa racelängd? Det måste finnas en minsta längd för att få utslag. Vissa banor är mer krävande
än andra. Hänvisa till motion om detta till 2021 års reglemente. Förstudie krävs.
§9 Sammanställning av startnummer och resultat, vem gör vad?
Magnus Åström har gjort detta 2019. Vill han fortsätta? J Johansson kollar med honom.
§10 Mötesdatum för verksamhetsåret 2020
Enligt hemsida. Uppdatera stadgar enligt detta.
Eventuellt extramöte om Corona-situationen skall förberedas. Lördag v18, den 2 maj 2020.
§11 Övriga frågor
Uppdatera kontaktlista. Respektive klubb tar detta ansvar. Skärpning!
Uppdatering reglemente. EW. Uppdatera kontaktlista i reglemente. Likställ med hemsida.
Efter mötet noterades att hemsidan avser uppgifter till arrangör och inte till NC-delegat. Endast
namn i reglemente uppdateras. Dock bör samtliga klubbar se till att deras uppgifter som arrangör
stämmer på hemsidan och det gör var och en genom att logga in och uppdatera uppgifterna.
Fastställande av årsavgift. Mötet beslutar att medlemsavgiften för 2020 skall förbli oförändrad.
Synpunkter på stadgar diskuteras och bifalls. Erik Wetter justera enligt lista:
• Mötesdatum: ”Försäsongsmöte”, det tillämpas ej tidigare. Ska vi ändra mot det som finns
fastställt sedan tidigare?
• Veto skall insändas skriftligen (t.ex i mail) till sammankallande inom tidsfristen.
• Revisor. Ändra till att den kan utses på årsmötet om någon så begär.
• Justerare av protokoll, räcker det med 1?
NC som förening? Lättare att söka bidrag. Det har diskuterats förut men strandat på grund av
engagemang. Vi måste dock bli en bättre fungerande kommitté. Stadgar uddlösa utan att vara
förening. Ekonomiska aspekter också kring bankkonto.
Efter misslyckat försök att anordna funktionärsutbildning i Umeå finns kvarstående kostnader om
2438 kr för ej avbokningsbara biljetter och boende. NC-kommittén beslutar att pengar för detta
skall tas ur NC-kassan.

SMS hade en motion från december som inte nått fram. Gällande att flytta förarsammanträde till
07.30. Detta diskuterades i höstas. Beslut från det mötet kvarstår.
§12 Nästa möte
Corona 2 maj
Lycksele Lördag efter avslutad final. Tävlingskalender 2021 skall fastställas. Varje klubb skall
förbereda mötet med sina möjligheter. EW tar fram veckoplan för 2021. Bifogas som bilaga till
detta protokoll.
§16 Mötets avslutande
JJ tackar och avslutar mötet.

Vid protokollet: Erik Wetter
Justerat: 2020-04-21 Mattias Fredriksson

