Protokoll för Norrlandscupkommittémöte
Datum och Tid: 20160726 10.00
Plats: Umeå
Närvarande:
Arne Sjölander, VKRC Örnsköldsvik
Alfred Jacobsson, Umeå AK
Patrik Rensbo, Jämtlands MK
Mikael Henriksson, Jämtlands MK
Göran Arvidsson, Lycksele MK
Lars Ejderud, Lycksele MK
Daniel Wikgren, Piteå MS
Pär Greus, Skellefteå MS
Frånvarande:
Luleå MS
Vuollerims MF
AKK Haparanda
SMK Sundsvall
§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 för mötet.
Lars Ejderud valdes till justerare för mötet.
§4 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes av mötet.
§5 Föregående protokoll
Protokollet från det föregående mötet lästes upp av Arne Sjölander och lades till
handlingarna.
§6 Ekonomi
Sundsvall, Örnsköldsvik, Haparanda, Umeå och Jämtland hade inte registrerat någon
betalning av Norrlandscupavgiften för 2016. Flera klubbar menade att de inte hade hittat
någon faktura eller inbetalningsadress för avgiften, därför åläggs dessa att betala in 2000
kronor till kommittén så snart som möjligt. Sker detta inte innan Norrlandscupfinalen stryks
Norrlandscuppoängen för förarna från dessa klubbar. Till nästa år ska dessa rutiner ses över
så att alla klubbar ska ha betalat in innan första tävlingen i enlighet med reglementet.

NCkommitténs kassa var på 32 000 kronor enligt det senaste beskedet, men vi måste börja
spara för ett inköp av ny tidtagningsutrustning. Deltagarna avvaktade till nästa möte med att
besluta om en eventuellt höjd klubbavgift för kommande år. Ett annat alternativ är att hyra ut
utrustningen mellan klubbarna.
Eftersom Barbro Forsman inte längre sköter kassörsuppdraget via SBF bör NCkommittén
starta upp ett eget bankkonto, detta beslutas i så fall om på höstens möte.
§7 Motioner
Inga motioner hade inkommit till detta möte.
§8 Behandling av preliminär tävlingskalender för 2017
En försäsongstävling föreslogs till lördag och/eller söndag v.19. Umeå AK vill arrangera.
NC1 föreslogs till lördag v.21 Piteå MS vill arrangera
NC2 föreslogs till söndag v.23 Skellefteå MS vill arrangera
NC3 och NC 4 föreslogs till lördag och söndag v.24 Jämtlands MK vill arrangera
NC5 och Hotell Lappland Race föreslogs till motorveckan (ca v.30) Lycksele vill arrangera.
NC6 och NC 7 föreslogs till lördag och söndag v.32 Vuollerims MF vill arrangera
NCfinal och kombinerad DMfinal föreslogs till lördag v.34 alternativt lördag v.35 för att inte
krocka med GSP. Umeå AK vill arrangera.
Luleå och Örnsköldsvik önskade att inte arrangera någon tävling 2017.
Denna kalender tas hem till klubbarna och fastställs på nästa möte i höst.
§9 Övriga frågor
*Rotax Max Challengetävling i Norrland 2017
Lycksele MK ville gärna arrangera en RMCtävling 2017 också, och mötet uppmuntrade att
dela klasserna på två dagar. Annars är Skellefteå också intresserade av att arrangera en
RMCtävling. Vi ska verka för att även få upp Raket Cup, Cambio Cup och eventuella andra
stora tävlingsserier till Norrland 2017, men detta sker i samråd med respektive arrangör.
*Poängsättning för NC i samband med RMCtävlingar
Mötet beslutade enhälligt att deltagare från Norrlandsklubbar alltid ska få NCpoäng efter
den första finalen i samband med Norrlandstävlingar, oavsett om de inte brukar köra
Norrlandscupen eller inte.
*Utrustning och verktyg till tekniken
Kurt Sehlqvist hade skickat in ett önskemål om teknikermaterial för 9450 kronor till
kommittén, i enlighet med de 10 000 kronor han blev föreslagen i föregående protokoll. Kurt
lämnade in ett förslag med 27 artiklar han önskade i nuläget, plus 13 artiklar som vore
intressanta för framtida behov. Mötet godkände Kurts önskemål med vissa reservationer,
Arne Sjölander meddelar Kurt.
*Norrlandscupen och ÖNBF

Ett förslag är att representanter för alla ÖNBFklubbar ska närvara på ÖNBF:s
höstkonferens där DM/FMreglementet för nästa år bestäms. Ifall det uppstår krockar eller
problem mot Norrlandscupens reglemente ska även representanter från övriga NCklubbar
rådfrågas om detta.
§10 Nästa möte
Nästa möte föreslogs till söndag den 21 augusti klockan 10.00 i Östersund.
§11 Mötets avslutande
Arne Sjölander avslutade mötet.
Protokollet upprättades av Alfred Jacobsson 20160726 i Lycksele och justerades samt
godkändes av Lars Ejderud 20160726 i Lycksele.

