
Protokoll för Norrlandscupmöte  No.1 

Datum och Tid: 2022-02-15 kl 19.00  

Plats: Skype 

 
Närvarande: Jack Solstad, Anders Lindholm, Erik Wetter, Ceilia Forsberg, Philip Ullberg, John 

Rönnbäck, Mattias Fredriksson, Jennie Olert, Marcus Ahlqvist. 

 

§1 Mötets öppnande 

Jack öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

  

§2 Val av ordförande för mötet  

Jack Solstad 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 Ceilia Forsberg 

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 

Saldo: 7 726 kr 

Varav 5 500 kr är avsatt som ändamålsenliga medel för framtida återinvestering av 

tidtagningsutrustning. 

Fastställande av NC årsavgift 2022: 2 500 kr per klubb 

Kassör skickar fakturor. 

 

§8 NC -reglemente 2022 

Genomgång och justeringar av reglemente inför 2022. 

Utkast till reglemente med ändringar gäller från publicering på NC hemsida och tillsvidare, så länge 

inget veto mot ändring inkommer inom respittiden angivet enligt bestämmelser i NC stadgar.  

 

Notering: Arrangörer erinras om att tillåts Cadetti att starta träningen direkt från morgonen.  

 

§9 Övriga frågor  

Vilken klubb har tidtagningsutrustningen. Piteå? John ser till att utrustningen kommer till Ö-vik. 

 

Motion från Vuollerim behandlas på nästa möte. 

 

Inför 2022 gäller enhetsbränsle. NC-kommittén vill tydliggöra att hantering av enhetsbränsle inte 

hanteras eller administreras av NC-kommittén. 

 

Alla deltagare uppmanas att så snart som möjligt anmäla startnummer till ncnummer@gmail.com 

även om man avser att köra samma klass som under fjolåret.  

 

 

mailto:ncnummer@gmail.com


§10 Nästa möte 

Nästa ordinarie möte i samband med Lyckseles dubbel-tävling. Lördag direkt efter prisutdelningen. 

Då ska preliminär tävlingskalender 2023 fastställas. Förslag från respektive arrangör framarbetas 

före mötet. 

  

  

§11 Mötets avslutande  

 

Jack tackade alla och avslutade mötet. 

 

 

 

Protokollet fastställdes vid sittande möte 2022-02-15 


