
Protokoll för Norrlandscupmöte  No.9 

Datum och Tid: 2021-11-01 kl 19.00  

Plats: Skype 

 
Närvarande: Anders Lindholm, Marcus Ahlqvist, Patric Rensbo, Jack Solstad, Trond Ertsgaard, 

Philip Ullberg, John Rönnbäck, Mattias Fredriksson, Daniel Callenberg 

 

§1 Mötets öppnande 

Anders öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

  

§2 Val av ordförande för mötet  

Mattias Fredriksson valdes till mötets ordförande 

  

§3 Val av sekreterare för mötet  

Mattias Fredriksson valdes till mötets sekreterare 

  

§4 Val av justerare och rösträknare för mötet 

Rösträknare Marcus Ahlqvist 

Mötet beslutade att justera protokollet vid sittande möte.  

  

§5 Godkännande av dagordning  

Mötet godkände dagordningen 

  

§6 Föregående mötesprotokoll  

Föregående protokoll lästes igenom och godkändes. Inga öppna punkter att redovisa till detta möte. 

  

§7 Ekonomi 

Utbetalat 15 000 kr till Piteå som stöd för NC-tävlingen. 

Saldo: 8 484,75 kr 

För undvikande av missförstånd: NC fastställer att det årliga stödet till finalarrangören är 15 000 kr 

  

§8 Tävlingskalender 2022  

Kalendern fastställdes enligt bilaga 1 

  

§9Final Dagen – förslag för att korta ner finaldagen 

Luleå: Rullande tidsschema önskas inte, Slopa en träning på morgonen – OK, under förutsättning 

att träning dag innan är längre. Dela upp tävlingen i två dagar; oklart. 

Ö-vik: Rullande schema önskas ej. Dela upp tävlingen i 2 dagar föreslås, tex tidskörning på fredag. 

Cadetti prisutdelning samtidigt som alla. Bankett samma dag som finalen. 

Skellefteå: Mer träning fredag och EN träning på morgonen. Rullande schema OK, men hellre 

tidsschema. Fredagsträningen ej officiell träning. 

Bodö:  Längre träning på fredag, EN träning på lördag. Ingen officiell träning på fredag. 

Piteå: Längre träning på fredag, EN träning på lördag. Ingen officiell träning på fredag. 

VMF: Längre träning på fredag, EN träning på lördag. 

JMK: Längre träning på fredag, EN träning på lördag. Rullande schema OK. 

 

Beslut: Längre träning på fredag, EN träning på lördag. (Gäller finaltävlingen.) 

 

§10 Övriga frågor  

Inga övriga frågor 

  

11§ Nästa möte 



Årsmöte 12 februari kl. 10:00 via Skype. Sammankallande 2022: Bodö. (Jack Solstad) 

  

  

§12 Mötets avslutande  

Mötet tackar Anders för strålande insatser som sammankallande under året. 

 

Mattias tackade alla och avslutade mötet. 

 

 

 

Protokollet fastställdes vid sittande möte 2021-11-01 


