Dagordning för Norrlandscupen NC möte
Datum och Tid: 23.08.22 – kl.19:00
Plats: Skype
§1 Mötets öppnande
Jack förklarar mötet öppnat.
§2 Val av ordförande för mötet
Jack Solstad
§3 Val av sekreterare för mötet
Erik Wetter
§4 Val av justerare och rösträknare för mötet
I samband med möte. Philip Ullberg är rösträknare.
§5 Godkännande av dagordning
Ja
§6 Föregående mötesprotokoll
Föregående möte härstammade från innan säsong. Det fanns inte så mycket att tillägga.
§7 Ekonomi
37067 kr på konto. Inga kontohändelser sedan sist.
§8 Tävlingskalender 2023
• Vuollerim: Avser inte att hålla någon tävling 2023.
• Luleå: Anordna norrlandsvecka: Piteå-Luleå-Vuollerim (1 vecka). Även öppna för andra
aktiviteter. Vad tycker klubbarna? Försöker att placera på semestertid med hänsyn till SM,
midnattssolsloppet och motorveckan (v30) i Lycksele.
• Sundsvall: Banbyggandet drar ut på tiden. Asfalterat och klart. Grässådd pågår. Kurbs och linjer
till hösten. De tror dock att de står över 2023.
Önskar att sista helgen i augusti är fri från tävling. Klassisk stugsista.
• Östersund: Kommer inte att anordna tävling 2023. Problem med Kurbs kvarstår.
Jämtland hade problem med sommarlovsstarten 2022. Önskar att kalendern anpassas för detta,
skolan pågår en vecka längre än övriga NC-städer.
• Skellefteå: Önskar anordna singeltävling i mitten av augusti.
• Umeå: Ingen plan än så länge.
• Bodö: Ingen bana ännu.
• Örnsköldsvik: Tar gärna premiären såvida reglerna inte säger att finalarrangör inte får arrangera
tävling nästa år.
• Piteå tar gärna en tidig tävling.
Fortsatta diskussioner på klubbnivå. Mer detaljerat på nästa möte.

§14 Övriga frågor
Frågan kring luckan i reglementet diskuteras. Vi är överens om att det är olämpligt att ändra
reglemente under pågående säsong. Att NC-kommittén inte har någon beslutsrätt i detta är olyckligt.
Beslutet kan inte lämnas öppet, det krävs ett ställningstagande från NC.
NC-kommitténs ställningstagande i frågan. Beslut innan tävling skall fattas i följande turordning:
1. Sinsemellan komma överens.
2. Båda överens om att dela segern i NC vid lika poäng.
3. Lotta vilket alternativ som skall gälla.
Reglerna skall justeras till nästa år. Höja NC-kommitténs befogenheter vid liknande situationer.
§15 Nästa möte
2022-09-20 kl 19.00 via skype. Jobba vidare med tävlingskalender.
§16 Mötets avslutande
Protokollet justeras på mötet.
Jack avslutar mötet.

