
Dagordning för Norrlandscup möte  No.2 

Datum och Tid: 2021-02-25 kl 19.00  

Plats: Skype 

 

 §1 Mötets öppnande  

  

§2 Val av ordförande för mötet  

Anders Lindholm 

  

§3 Val av sekreterare för mötet  

Erik Wetter 

  

§4 Val av justerare och rösträknare för mötet  

Marcus Ahlqvist 

  

§5 Godkännande av dagordning  

Ja 

  

§6 Föregående mötesprotokoll  

  

§7 Ekonomi . 

Inga förändringar från förra mötet.  

  

§8 Behandling av motioner . 

 

Inga nya motioner har inkommit 

 

8.1 Arbetsgruppen för tidtagning redovisar priser för nytt tidtagarsystem. 

Marcus har skickat ut dokument med offert och arbetsbeskrivning. 

Årsavgift skall möjligtvis indexregleras men kvarstå i samma prisklass per år. 

Utrustning skall kunna flyttas mellan arrangörer. Licensen är flytande och kan även den flyttas. 

Slingor i banor behöver inte bytas ut. Äldre transpondrar stöds. 

Anders Lindholm skall kolla med Sune Qvarnlöf vilken hårdvara han har och hur ägandeskapet på 

dessa grejer ser ut. 

UAKs Andreas Eriksson har anmält intresse för att vara med och reda ut tekniska detaljer kring 

tidtagningen. Detta välkomnas av kommittén. Marcus Ahlqvist samordnar. 

 

Arbetsbeskrivningen fick kommentarer kring ersättningsnivå. 

 

Skall vi köpa in ett tidtagningssystem och hur skall det finansieras? Har vi någon som kan ratta det? 

Klubbarna måste lägga en slant var. 7000 kr/klubb. Vad gör vi med vilande klubbar och de klubbar 

som inte arrangerar tävlingar? 

De klubbar som vill vara med och dela kostnaden får köpa en andel i utrustningen. Alternativ är att 

lägga förhöjd anmälningsavgift tills utrustningen är betald. 

Teknisk livslängd på utrustning beräknas till 5 år. 9 tävlingar/år innebär att utrustningen skall 

betalas på 45 tävlingar. 

Hittills har utrustning ingått i den avgift som arrangörer har betalt för tidtagning. Kommer 

ersättning för tidtagningsfunktionär att bli för låg? 

 

Förslag till klubbarna: 

Investeringskostnad: 70250 kr + 7095 kr/år fr.o.m. år 2. Två datorer behövs men de kan vi räkna 

med att få begagnade som sponsring. 



Alt 1: NC bidrar med 50% = 35125 kr. Om resterande 9 klubbar delar på resten blir det 3903 kr + 

788 kr/år fr.o.m. år 2. 

 

Alt 2: NC bidrar med 50.000 kr. Om resterande 9 klubbar delar på resten blir det 2250 kr + 788 

kr/år fr.o.m. år 2. 

 

1875 kr/år avgår från varje klubbs utgift för dagens Megatiming. 

Eventuellt kan man hyra tidtagningsutrustning från MKR. 

 

8.2.Varje klubb redovisar om det finns någon aktuell person som vill sköta tidtagning. 

LMS har ingen kandidat i dagsläget men har följt upp några spår. Finns fortfarande chans att lösa 

någon. 

JMK har enligt rykte en kandidat men eftersom de inte är med på mötet vet vi inte läget. 

SMS har en kandidat från Miniracing. De kör ungefär samma system. 

LMK har MyLaps installerat på rallycrossbanan. Johan Haraldsson har information. LMK har 

genom åren haft bisittare till Sune, dessa kan man följa upp. 

VKRC har ingen kandidat. 

UAK har ingen kandidat. 

 

Vi måste kolla de firmor som finns som sysslar med tidtagning. T.ex Motorsport events. 

 

När vi väl fått fram en kandidat måste vi se till att hen får utbildning i systemet. Här kan vi kanske 

ta hjälp av MKR-gänget. 

 

8.3. Vuollerim har kommit med ett förslag angående extra besiktning av cadetti 

 

 §.9 Övriga frågor  

Startnummer och resultatsammanställning. Kommer Magnus Åström att fortsätta? Anders 

Lindholm kollar med honom. 

 

 §10.Nästa möte  

Årsmöte Tisdag 16/3 kl 19.00 

  

Mötets avslutande  


