
Protokoll NC-kommitténs möte #1, 10/2 2019 kl. 10.00 

Plats: Fällfors Drivingcenter 

 

Närvarande (Namn, klubb)  

Jonny Andersson SMS, Daniel Wikgren PMS, Arne Sjölander VKRC, Sune Qvarnlöf SMS, 

Mattias Fredriksson LMS. 

 

Övriga klubbar var ej representerade 

 

 

Röstlängd: 4 klubbar; PMS, LMS, SMS, VKRC 

 

 

 

§1 Mötets öppnande 

Daniel Wikgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna till Fällfors fina anläggning. 

 

§2 Val av ordförande för mötet 

Arne Sjölander valdes till ordförande för mötet. 

 

§3 Val av sekreterare och justerare för mötet 

Mattias Fredriksson valdes till sekreterare för mötet.  

Daniel Wikgren valdes till att justera protokollet. 

 

§4 Godkännande av dagordning 

Föreslagen dagordning godkändes. 

 

§5 Föregående protokoll genomlästes 

Kommentarer mot tidigare protokoll: 

Inloggning för gästboken på websidan är nu driftsatt. Tack till Webmaster! 

Några av tidigare punkter behandlades igen under §14 Övriga frågor. 

I övrigt inga kommentarer. 

 

§6 Ekonomi 

• Inga kända kontohändelser efter föregående möte. Kvarstående i kassan är således: 

33.847:- 

• Avgift 2019 – 2 000 kr/ klubb faktureras innan första tävling. Sundsvall vill ev. bli 

deltagande klubb. Barbro behöver få faktureringsuppgifter. (ansvarig Arne) 

• 9–10 deltagande klubbar. Intäkterna kommer således bli 18 – 20 000 kr 

• Fasta kostnader idag: 10 000 kr NC final + 3 000 kr till tekniker 

• Hur ska överskottet disponeras? Efterföljande diskussion om olika förslag. Enighet om 

att pengarna skall användas så att det ger något tillbaka till deltagarna.  

• Beslut: Bidraget till arrangemang av NC bankett höjs till 13 000 kr för 2019 

(Pengarna till arrangerande av NC final skall användas till återföring till tävlande vid 

NC bankett och prisutdelning; mat, kransar, lokalhyra, busstransport, etc) 

 

 



§ 7 Behandling av inkomna motioner 

 

1. Från Luleå MS om att justera träningsavgiften dag före tävling från 100 kr till 200 kr, 

enligt lagd motion.  

Motionen diskuterades och vidareutvecklades till att Cadetti skall träna gratis och 

debutanter 100 kr, övriga 200 kr. Omröstning: 3 för och 1 mot det uppdaterade 

förslaget ovan. Beslut: Ändringen införs i 2019 års reglemente. 

 

2. Från Luleå MS om att Norrlandscupen bjuder in OK-klassen i samtliga 8 deltävlingar. 

Motionen diskuterades länge (se även punkten om klassinventering nedan). 

Omröstning: 3 för och 1 mot. Beslut: OK bjuds in med följande tillägg; Det blir 

tvingande för arrangörer att stryka klasser med färre än 4 deltagare, undantaget Cadetti 

och Micro. 

 

3. Från VKRC angående översyn av tävlingsformer samt antal varv i Norrlandscupen, 

enligt motionens intensioner. 

Olika alternativ diskuterades med syftet att korta ner tävlingsdagens längd. Slutligen 

enades mötet om följande beslut: Reducera till 1 st träning, samt reducera antal varv i 

final för Mini och J60 till samma som Micro. Införs i reglementet. 

 

§9 Behandling och fastslagande av NC-reglemente för 2019 

Norrlandscupens serieregler har omarbetats till ett utkast inför mötet med följande 

huvudambitioner: 

• Förtydliga så att olika tolkningar elimineras 

• Ta bort dubbelbestämmelser som riskerar att strida mot SBF regler 

• ”Städa upp” och omdisponera dokumentet så att det följer en mer logisk ordning 

Samtliga klubbar har fått utkastet under januari och har beretts möjlighet att kommentera och 

delta vid mötet för fastställande. 

Utkastet diskuterades punkt för punkt och vissa justeringar beslutades om vid mötet samt 

beslut från motioner ovan inarbetades, innan slutligt fastställande. Dokumentet renskrivs av 

MF och publiceras inom kort på hemsidan. 

 

§10 Sammanställning av startnummer och resultat  

Mötet var enigt överens om att MÅ har skött uppdraget föredömligt. MÅ får NC-kommitténs 

fortsatta förtroende. MF kollar om MÅ kan tänka sig att ansvara ytterligare ett år. 

(Notering: Reglerna om startnummer i NC skall respekteras och efterföljas) 

 

§11 Mötesdatum för verksamhetsåret 2019 

NC-möte #2 sker i samband med Lycksele tävling 

NC-möte #3 sker i samband med NC finalen i Skellefteå 

NC-möte #4 fastställs senast på möte #2 

 

§12 Rekrytering av funktionärer och förare 

Mötet efterlyser den efterfrågade och utlovade planen för funktionärsutbildning som 

omtalades vid föregående möte. Behov finns och intressenter finns. MF har efterfrågat status. 

Det pågår planering med utbildare och utbildningstillfällen, men ingen konkret plan är ännu 

presenterad. 

PMS ställer ut KoT i samband med STCC tävlingen. Klubbarna är välkomna och uppmanas 

att hjälpa till, samt själva presentera sin respektive klubb då publiktillströmningen förväntas 

bli hög. 



§13 Diskussion om kalender för 2020 

Frågan bordlades på grund av brist på mötestid. 

 

§14 Övriga frågor 

• Uppgradering av info som presenteras på Megatiming, enligt tidigare förslag. Sune 

kollar genast på möjligheterna. Återkommer. 

• Klassinventering genomförd av LMS. God svarsfrekvens. Resultatet är publicerat på 

hemsidan, samt är mailat till samtliga NC-delegater. En reflektion är att S125 och OK 

har presenterat ett svagt intresse (enlig enkäten). (Punkten diskuterades också flitigt i 

samband med behandling av motionen om införande av OK i NC.) 

• Uppdatering av mallen för inbjudan. MÅ har tidigare tillfrågats om intresse att utföra 

en uppdatering. MF kollar om MÅ tar på sig detta nu då seriereglerna 2019 fastställts.  

• Uppdatering av mallen för motioner. MF uppdaterar mallen och skickar till webmaster 

för publicering. 

 

§15 Nästa möte 

Plats: Lycksele  

Tid: I samband med NC tävlingshelg i Lycksele. Exakt tid meddelas senare. 

 

§11 Mötets avslutande 

Arne Sjölander tackade alla och avslutade mötet. 

 

 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

Mattias Fredriksson, sekreterare  Daniel Wikgren, justerare 


