Protokoll NC-kommitténs möte – EXTRA möte inför tävlingar
Tid: 04:e maj 2021 kl. 19.00
Plats: Web- och Skypemöte
Närvarande (Namn, klubb):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jonas Johansson, LMK
Marcus Ahlqvist, VKRC
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: 10 klubbar; Bodö, UAK, LMK, PMS, SMS, VKRC, 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.
E Wetter väljs att agera rösträknare.
§5 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
§6 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll genomlästes och lades till handlingarna
§7 Ekonomi.
Fakturor för 2021 är utskickade. 3 klubbar har redan betalat. Fakturabelopp 2500 kr + 3075 kr.
(Bodö 500+3 075 kr och Berg MK 2 500 kr)
Nytt gemensamt konto mellan kassör och bitr. kassör är upprättat.
Saldo per dags dato är: 72 673,75 kr
§8 Tidtagning.
VKRC har bokat tidtagare och väntar nu på tidtagningsutrustning. Luleå har fått OK av Emil P att
sköta tidtagningen. Luleå har fått OK av SMS att ta med transpondrar direkt efter Ö-vik.

Anders påtalar att vi behöver upprätta rutiner för att säkerställa att alla transpondrar återlämnas, t.ex
pant av licens eller körkort vid utlämning. Anders kollar upp och upprättar en rutin för skötsel av
transpondrar
Vuollerim har klart med tidtagare – Mikaela.
Östersund har klart med tidtagare – Mikaela
Skellefteå har klart med tidtagare – kommer och lär sig på Luleå-tävlingen
Piteå har ingen tidtagare fixat i dagsläget – Mikaela är upptagen vid tävlingsdatumet.
Vi beslutar att nu beställer vi tidtagningsutrustningen. Marcus beställer. Erik kan vara licensägare
och fakturamottagare. Maila fakturan till Erik.
§9 Tävlingar – Corona summering av nya regler och rekommendationer
Enligt nuvarande restriktioner tillåts inga tävlande före 2002. Enbart lokala tävlingar eller med
begränsat resande.
VKRC: Har till 100% ambitionen att genomföra sin tävling. Definitivt beslut 23/5. Ansöker om
dispens att senarelägga inbjudan och öppnandet av tävlingsanmälan.
SMS: Anser att Ö-viks tävling ska flyttas fram.
LMS: Har ingen tydlig bild av medlemmarnas inställning, men tävlingssuget är stort på många håll.
Är neutrala i frågan om Ö-viks tävling. Många har mentalt ställt in sig på att det inte blir någon Övikstävling.
LMK: Är neutral i frågan, men om man ska vara realistisk, så kanske det är lämpligt att flytta fram
med tanke på tidshorisonten. Jonas belyser vikten av att NC-kommittén håller en policy som tar
samhällsansvar
PMS: Har ingen tydlig bild av medlemmarnas inställning. Är neutrala i frågan om Ö-viks tävling.
UAK: Har ingen tydlig bild av medlemmarnas inställning, men spontant så är det för kort
framförhållning att ha anmälan så nära inpå tävlingsdagen. Enstaka team som inte har möjlighet att
resa i dessa tider. Neutral i frågan. Förslag: Anordna en digital omröstning.
VMF: Klubbens team kommer inte att åka till Ö-vik. Kort framförhållning från beslut till tävling.
JMK: Anser att Ö-vik ska ställa in sin tävling. För hög smittorisk och vissa får inte resa för sina
arbetsgivare
Bodö: Kan inte resa. Förordar att flytta fram Ö-vik och Luleå.
SHRA Sundsvall: Har nära till Ö-vik. Men för att det ska bli bra tävling, så förordas att flytta fram
Ö-viks tävling.
Sammanfattning: Alla vill köra tävling, men den gemensamma bilden tycks vara att det känns för
tight för att få till en bra tävling och att tävlingen ska flyttas fram. Norrlandscupens ståndpunkt är
därför att vi förordar att Ö-vik fattar beslut om att flytta fram tävlingen.
Norrlandscupkommittén föreslår att Ö-vik överväger att flytta tävlingen till den 14:e augusti.
(Luleå reserv någon av helgerna mellan Vuollerim och Östersund)
§10 Övriga frågor
Allmänt om träningar: Vad gäller hos olika klubbar?
UAK: För medlemmar utanför UAK; Ansvarig ledare från UAK ska företräda gästande förare vid.
LMK: Föranmälan krävs för gästande förare.
SMS: Öppet för allmän träning när banan öppnar. Föranmälan önskas
VKRC: Helt stängt just nu
JMK: Möte imorgon, men träningsregler för gästande förare beslutas då.
PMS: Möte på torsdag. Regler förmedlas på gästboken.
LMS: Möte på torsdag. Regler förmedlas på gästboken.
SHRA: Träning förväntas öppna i början av juli.

§12 Nästa möte
Måndag 24 maj, kort avstämning om Coronaläget. 19:00 på Skype
§13 Mötets avslutande
Anders tackar och avslutar mötet.

Vid protokollet: Mattias Fredriksson
Protokollet fastställt vid sittande möte 2021-05-04

