
Protokoll NC-kommitténs möte #1, 2018 
 

Datum och tid: 2018-02-10, kl.10.00  

 

Plats: Luleå Motorsällskap - nya verksamhetshuset på kartingbanan. 

 

Närvarande: Arne Sjölander VKRC (Sammankallande), Philip Ullberg VMF, Daniel Wikgren PMS, 

Sune Qvarnlöf SMS, Martin Gustavsson LMK, Johan Hedqvist LMS, Mattias Fredriksson LMS, 

Nicklas Strömbäck LMS (KU). 

 

§1 Mötets öppnande  

 

Arne öppnade mötet och hälsade alla välkomna till NC-kommitténs möte #1. 

  

§2 Val av ordförande för mötet 

 

Arne Sjölander valdes till ordförande. 

  

§3 Val av sekreterare för mötet 

 

Mattias Fredriksson valdes till sekreterare. 

  

§4 Val av justerare och rösträknare för mötet 

 

Johan Hedqvist valdes till justerare tillika rösträknare. 

  

§5 Godkännande av dagordning 

 

Godkändes. 

  

§6 Föregående mötesprotokoll 

 

Minnesanteckningar från Arvidsjaur lästes upp och kvarstående frågor diskuterades: 

 

• Umeås förslag om kalender 2 år framåt behandlas under §14 nedan 

• Tidigare diskussion om hemsida – se Övriga frågor pkt C nedan 

• Budget slutpriser: Pokaler sponsras av Föreningsprodukter. Ur NC-kassan tas 

10 000 kr till kransar och övriga arrangemang av banketten. 

  

§7 Ekonomi 

 

Arne redogjorde för kontohändelser under 2017. Nuvarande tillgodohavanden 28 762,50 kr. Senaste 

inköp 923 kr för teknikerutrustning till Kurt. NC-kommittén vill att det upprättas en inventarielista 

(om det inte redan finns) som redovisas vid nästa möte.  

 

Beslut: Mattias kontaktar Kurt och Benny för att inhämta inventarielistan för tekniker- och 

Unilogutrustningen till att börja med. 

 

Barbro sänder snart ut fakturor på NC-avgifter till respektive klubb. 2000 kr per klubb. 

  



§8 Förslag till kalenderändring för säsongen 2018 

 

VKRC har ändrat datum till 4/8. Mattias mailar fastställt protokoll med tävlingskalender till 

webmaster för publicering: 

 

• Umeå 26/5 

• Skellefteå 2-3/6 (dubbeltävling) 

• Piteå 17/6 (söndagstävling) 

• Lycksele 21-22/7 (dubbeltävling) 

• Ö-vik 4/8 

• Luleå 25/8 (NC-final) 

  

§9 Behandling av motioner 

      

§9.1 Motion från LMS karting om att tävlingsdagar 2019 körs på söndagar, (om möjligt), förutom 

dubbeltävlingar och finaltävlingen.  

 

LMS redogjorde för bakgrund. Efterföljande diskussion. För och nackdelar diskuterades. Flertalet 

klubbar är positiva till att testa, men huvuddelen av klubbarna anser att det är upp till arrangerande 

klubb att avgöra. UAK och JMK har meddelat via mail. 

 

Votering: 

Samtliga klubbar förutom Luleå MS och Umeå AK, röstar för avslag för att NC-reglementet ska 

innehålla bestämmelser om tävlingsdag (söndag). Bestäms av arrangerande klubb. 

  

§9.2 Motion från LMS karting, föreslår att Norrlandscupen ska bilda en ideell förening 

 

LMS redogjorde för uppkomst av förslaget (från föregående möte). Efterföljande diskussion. 

Förslag att utreda frågan vidare och bereda ärendet för beslut. 

 

Beslut: Mattias tar fram ett utkast på hur stadgar skulle kunna se ut samt ett bättre beslutsunderlag 

som återrapporteras till NC-kommittén för fortsatt dialog, gärna tidigare än nästa möte.  

   

§10 Behandling och fastslagande av NC-reglemente för 2018.  

 

Reglementet genomarbetades och ändringar noterades. Mattias sammanställer ändringar och skickar 

i e-post 2018-års reglemente till NC-kommittén för justering och fastställande innan publicering. 

  

§11 Sammanställning av startnummer och resultat 

 

Vem gör vad? Frågan diskuterades. Lämplig ansvarig diskuterades. 

 

Beslut: Arne kontrollerar om sittande ansvarig fortsätter, annars tillfrågar ersättare. 

  

§12 Mötesdatum för verksamhetsåret 2018 

 

1. Vecka 6 – 2019 (oförändrat) 

2. Lycksele motorveckan (oförändrat) 

3. Finalen i Luleå (oförändrat) 

4. ÖNBF Höstkonferens (oförändrat) 

 

NC-kommittén diskuterade lämpligheten i att hålla möte #4 i Arvidsjaur. LMS argumenterade för 



fördelarna samt ambitionen och målsättningen om att få en fullständig fysisk uppslutning i 

Arvidsjaur 2018. Formerna för detta möte ska ge goda förutsättningar för NC-kommittén att under 

avstressade förhållande och i lugn och ro diskutera idéer och visioner på ett startegiskt och mer 

konstruktivt sätt utan tidspress. 

  

§13 Rekrytering  

 

• Karting on tour – Mer info kommer. Nicklas uppmanar klubbarna att samordna 

önskemålen om tider. 

• ”Success stories” - Respektive klubb bereddes möjlighet att redogöra för 

framgångskoncept för tillväxt. Vad och hur har man gjort? 

• Funktionärer – Hur behålla och förnya diskuterades. 

• Förslag: rekryteringstävling/ vandringspris mellan klubbarna för flest 

rekryteringar. 

• Utbildning av funktionärer och utbildare. Uppmaning till ÖNBF att anordna 

utbildningsdag. 

 

§14 Diskussion om kalender för 2019 

 

Följande preliminära förslag finns: 

 

• Skellefteå – final 2019 

• Lycksele – motorveckan (som vanligt) 

• Luleå – vill hålla tävling 

• Ö-vik – kan tänka sig att hålla tävling i juni 

 

Beslut: Alla klubbar diskuterar och återkommer med förslag i mail, dock senast nästa möte. 

  

§15 Övriga frågor  

 

A. Utjämningssystem 

 

LMS lyfte en tidigare fråga om klubbarnas inställning till ett ekonomiskt ”utjämningssystem” av 

särskilda kostnader för klubbarna att arrangera en tävling. Exempelvis ambulanskostnader. Hur 

förhåller vi oss till att klubbar väljer att ställa in arrangemang pga dålig kostnadstäckning? 

Efterföljande diskussion. 

 

Slutsatser: 

• Svårt att fatta beslut om specifika insatser 

• En del av lösningen är att försöka påverka kostnaderna (Regional fråga?) 

 

Beslut: Respektive klubb tar med sig frågan hem för diskussion i klubben. 

 

 

B. Utbildning. 

 

Behov av att utbilda utbildare och funktionärer. Är det en SGA-fråga? Uppmaning till ÖNBF att 

arrangera utbildningar. NC efterfrågar utbildningar och utbildningspaket liknande det som 

arrangerades i Umeå. 

 



C. Hemsida 

 

Uppfräschning av hemsida har återkommande diskuterats. Som senast föreslogs att avvakta tills 

LoTS ersätter kravet på funktionalitet avseende startnummer och tävlingsanmälan. LoTS kan dröja 

ytterligare. Förslag att undersöka möjligheten till nyttjande av Goto racing.  

 

http://www.gotoracing.se/ 

 

Beslut: Sune kontaktar Henrik och kollar upp villkor för Goto Racing och återrapporterar till NC-

kommittén i mail. 

  

§16 Nästa möte  

 

Nästa möte blir i Lycksele 

  

§17 Mötets avslutande  

 

Mötet avslutades 

 

 

 

 

Vid protokollet:      Justeras: 

 

Mattias Fredriksson, sekreterare    Johan Hedqvist, justerare 

http://www.gotoracing.se/

