
Protokoll Norrlandscup Årsmöte 2021 

Datum och Tid: 16/3 2021 kl 19.00 

Plats: Skype 
 

Deltagare: Trond Ertsgaard, Patrik Rensbo, Philip Ullberg, Daniel Callenberg, Marcus Ahlqvist, 

Erik Wetter, Anders Lindholm, Jonas Johansson, Mattias Fredriksson, Jack Solstad, John Rönnbäck 

 

 §1 Mötets öppnande  

Anders öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

  

§2 Val av ordförande för mötet  

Anders Lindholm 

 

§3 Val av sekreterare för mötet  

Mattias Fredriksson 

  

§4 Val av justerare och rösträknare för mötet  

Protokollet justerats vid sittande möte.  

Rösträknare: Erik Wetter, Marcus Ahlqvist 

  

§5 Godkännande av dagordning  

Godkändes 

  

§6 Föregående mötesprotokoll  

Protokollet genomlästes och lades till handlingarna. 

  

§7 Ekonomi 

Oförändrat från föregående möte. 

Årsavgiften fastställdes till 2000 kr. 

Bodö som inte hade möjlighet att delta 2020 ska inte betala avgift för 2021. 

 

Erik Wetter valdes till biträdande kassör för 2021 jämte Mattias Fredriksson som ordinarie kassör. 

  

 §8 Behandling av motioner samt 2021 års Reglemente för Norrlandscup 

Inga inkomna motioner att behandla. 

 

Reglementet genomlästes och redan inkomna och beslutade justeringar infördes utan större tillägg 

och justeringar. 

Reglementet fastställdes. 

 

  



§14 Övriga frågor 

Tidtagning  

LMS: MF har personer ”på gång”. Positiva till investeringen/finansieringsförslaget. Finns förslag på 

extern finansiär av Orbit. 

UAK: Positiva till investeringen/finansieringsförslaget. Inga förslag på personal 

SMS: Har personal på gång. Positiva till investeringen/finansieringsförslaget. 

JMK: Mikaela positiv till samtliga tävlingar utom LMS och SMS (pga förhinder). Positiva till 

investeringen/finansieringsförslaget. För bokning av Mikaela Lundberg: 073-0252913 

PMS: Positiva till investeringen/finansieringsförslaget. MX kör enligt uppgift samma system 

(Orbit). Fortsätter att utreda möjlighet till MX. 

LMK: Inga interna beslut, men spontant positiva till investeringen/finansieringsförslaget. Ingen 

konkreta förslag på personal till tidtagning. Jobbar vidare med spåret Haraldsson, samt ytterligare. 

VKRC: Positiva till investeringen/finansieringsförslaget. Inga förslag på personal till att sköta 

utrustningen. 

VMF: Positiva till investeringen/finansieringsförslaget. Ingen personal i dagsläget att sköta 

utrustningen. 

Bodö: Positiva till investeringen/finansieringsförslaget. 

Sundsvall ej tillfrågade. Anders kontaktar Sundsvall och ställer även frågan om delaktighet i NC-

kommittén 

Bergs MK ej tillfrågade. Patrik kontaktar Bergs MK. 

 

Marcus begär in nya offerter på Orbit, då denna gått ut i tiden. – KLART! 

Om vi beslutar om investering, så ska samtliga klubbar (mot faktura) betala in beslutat avgift, innan 

beställning läggs. 

 

Mattias tar in förslag från extern part på finansiering och avtal om uthyrning av utrustning under en 

5 års period. 

 

Beslut om investering vid nästa möte. 

 

Skellefteå fortsätter med uthyrning av transpondrarna. 

 

Övrig synpunkter: 

• Förslag har inkommit om att ingå samarbete med MKR och övriga serier om att samköra 

serier och kalla dessa för ”kval till SM”. Förslaget anses orimligt att genomföra. 

• Synpunkter på att 2020 års sena omflyttningar av tävlingar har orsakat stor turbulens. 

Förslaget bygger på att tidigare fastställa datum utan omflyttningar ska gälla, och att i så fall 

ställa in tävlingar. Svårigheter att flytta och anpassa jobbtider till ledigheter och semester. 

Beslut: Fastställda tävlingshelger ska kvarstå eller ställas in. Inga förflyttningar av beslutade 

tävlingsdatum för att anpassa, utan i så fall flyttas inställda tävlingar till ”lediga” helger. 

 

 

 §15 Nästa möte  

Nästa möte för beslut om investering av tidtagningssystem: 6 april kl 19:00, Skype. Anders skickar 

inbjudan. 

  

§16 Mötets avslutande  

Anders tackade och avslutade mötet. 

 

Protokollet fastställt vid sittande möte. 

 

Sekreterare: Mattias Fredriksson 


