Protokoll NC-kommitténs möte – EXTRA möte inför tävlingar
Tid: 7:e juni 2021 kl. 19.00
Plats: Web- och Skypemöte
Närvarande (Namn, klubb):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jonas Johansson, LMK
Trond Ertsgaard, BGK
Anders Lindholm, SMS
John Rönnbäck, PMS
Erik Wetter, UAK
Patrik Rensbo, JMK
Mattias Fredriksson, LMS
Philip Ullberg, VMF
Jennie Olert, SHRA S-vall
Jack Solstad, Bodö

Röstlängd: 9 klubbar; Bodö, UAK, LMK, PMS, SMS, LMS, JMK, VMF, VKRC, SHRA S-vall

§1 Mötets öppnande
Anders öppnar möte och hälsar alla välkomna.
§2 Val av ordförande för mötet
Anders Lindholm väljs till mötets ordförande
§3 Val av sekreterare för mötet
M Fredriksson väljs till mötets sekreterare
§4 Val av justerare och rösträknare för mötet
Protokollet justeras gemensamt vid sittande möte. Erik W rösträknare.
§5 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
§6 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll genomlästes och lades till handlingarna
§7 Ekonomi.
Fakturor för 2021 är utskickade. Samtliga klubbar har betalat.
Väska är inköpt för 699:Saldo per dags dato är: 40 829,75 kr
§8 Tidtagning.
Marcus har fixat 1 st dator till. Levereras till Vuollerim,.
Demo #2 planeras till torsdag 10/6.
Luleås tidtagar-resurs har tyvärr hoppat av. Frågat både Andreas (UAK) och Micaela (JMK).
Vuollerim har bokat Micaela. Behöver fixa en bisittare.
Piteå undersöker fortsatt resurser från MX i Piteå, som kan Orbits. Har fått 2 namn, som John
utreder vidare under denna veckan.

Lycksele kommer att undersöka en potentiell resurs, återkommer i mail till kommittén under denna
vecka.
Piteå och Skellefteå behöver fortfarande tidtagare till sina tävlingar.
§9 Tävlingar
Ö-vik ställer in helt.
Vuollerim är på gång. Tävlingstillstånd är inlämnat och godkänt. Dialog med polisen om ansökan
om polistillstånd är genomfört, med positivt resultat. 1 juli förväntas nya riktlinjer från FHM. Om
inget oväntat händer, finns inget som tyder på att tävlingen inte skulle kunna genomföras.
Inbjudan och tävlingsanmälan kommer upp på LoTS inom en vecka.
Det blir samma bansträckning båda tävlingsdagarna. Den ”nya”. Frivillig träning blir torsdag och
fredag.
Luleå. Tävlingsdatum beslutat till 18 juli.
JMK har vissa problem med kerbs efter om-asfalteringen. Banan inte godkänd för tillfället. Nästa
vecka ”provgjutning”. Besked inom 1 vecka. JMK undersöker också alternativet att köra tävlingen i
Svenstavik (Bergs MK).
Lycksele undersöker möjligheten att ”ta över” tävling i stället för Ö-vik. Svar inom 2 veckor. (Prel.
14 aug som 1:a alternativ).
Skellefteå. Tidtagningen är ännu ej löst.
Piteå: Upptakt om 2 veckor
§10 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
JMK, LMK, PMS och VMF återkopplar i mail inom 1-2 veckor (se ovan).
§12 Nästa möte
Anders kallar till nästa möte. Dock senast i Östersund.
§13 Mötets avslutande
Anders tackar och avslutar mötet.

Vid protokollet: Mattias Fredriksson
Protokollet fastställt vid sittande möte 2021-06-07

