Protokoll NC-kommitténs möte – EXTRA möte inför tävlingar
Tid: 24:e maj 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.
§5 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
§6 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll genomlästes och lades till handlingarna
§7 Ekonomi.
Fakturor för 2021 är utskickade. 10 klubbar har redan betalat. 1 betalning saknas.
Orbit inköpt 70 250 kr.
Dator för NC är införskaffad. 900 kr från NC kassan tas för ”betalning”.
Väska för tidtagningsutrustning inköps. Max 1000 kr
Saldo per dags dato är: 36 073,75 kr
§8 Tidtagning.
Utrustningen levererad. 1 st beg. dator införskaffad. (Kan vara väldigt bra med 1 st till). Det kan
också vara klokt med 2 personer vid tidtagningen. 1 som sköter tidtagning och 1 som sköter
bestraffningar, resultatlistor, publicering, mm. Utrustningen är driftsatt och testad. Alla konton för
Orbit, Google-konto, MyLaps etc är aktiverade.

Demo/ intro #1 är genomfört 24/5 kl 17:00. Demo #2 planeras inom någon/några veckor.
Systemet känns väldigt bra. Det finns en simuleringsfunktion som man kan för-öva på.
Några frågor om exempelvis startuppställningar, 101% regeln, särskiljning, debutanter, publicering
återstår lite utbildning på vid nästa tillfälle.
Piteå och Skellefteå behöver fortfarande tidtagare till sina tävlingar.
§9 Tävlingar – Corona summering av nya regler och rekommendationer
Enligt nuvarande restriktioner tillåts inga tävlande före 2002. Enbart lokala tävlingar eller med
begränsat resande. På gång lättnader från 1 juni, men läget i Norrbotten är just nu dåligt. Regionala
restriktioner kan bli aktuella.
VKRC: Tävling inställd/ flyttad till. Är den flyttad? (Prel. 14 aug. Gäller det?)
LMS: Tävling 13 juni är inställd. LMS vill gärna flytta tävlingen till 18 juli. Ingen klubb emot flytt
till 18 juli. Beslut: Luleå får arrangera tävling den 18:e juli.
VMF: Fattar slutligt beslut i början av juni.
§10 Övriga frågor
Allmänt om träningar: De flesta klubbar har presenterat sina träningstider och regler för gäster på
NC hemsida. Några klubbar saknas och kompletteras.
Mall till sportgrensspecifika riskanalyser finns under SBF hemsida.
Diskussion om ”publik-fri” tävling eller inte. Kan det påverka deltagares vilja att anmäla sig till en
tävling eller ej?
§12 Nästa möte
Måndag 7 juni, kort avstämning om Coronaläget och VMF tävling. 19:00 på Skype
§13 Mötets avslutande
Anders tackar och avslutar mötet.

Vid protokollet: Mattias Fredriksson
Protokollet fastställt vid sittande möte 2021-05-24

