Protokoll NC-kommitténs möte #3, 8/9 2019 kl. 10.00
Plats: Skellefteå
Närvarande (Namn, klubb)
Trond Ertsgaard, Bodö, Albin Pettersson, UAK, Mikael Henriksson, Östersund, Jennie Olert
(gäst), Sundsvall, Daniel Wikgren, PMS, Mikael Eriksson, PMS, Arne Sjölander, VKRC,
Sune Qvarnlöf, SMS, Marcus Ahlqvist, VKRC, Erik Wetter, UAK, Mattias Fredriksson,
LMS.
Övriga klubbar var ej representerade

Röstlängd: 7 klubbar; Bodö, UAK, ÖMK, PMS, SMS, VKRC, LMS.

§1 Mötets öppnande
Arne Sjölander öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§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.
Erik Wetter valdes till att justera protokollet.
§4 Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.
§5 Föregående protokoll genomlästes
Kommentarer mot tidigare protokoll:
Förtydligande av att det som förväntades av VMK var en presentation av behov/stöd/hjälp
från övriga klubbar för att kunna genomföra tävling. (Not.: VMK uteblev från mötet och har
inte redovisat ovan enligt överenskommelse vid senaste mötet. Frågan bordlades till nästa
möte)
§6 Ekonomi
• Sune redovisade rapport från Barbro. Tillgodohavande efter redovisade inköp och
utgifter, i kassan är: 37,874.50: § 7 Behandling av inkomna motioner
Inga motioner inkomna
§8 Fastställande av kalender
Inga invändningar till föreslagen kalender för 2020, med undantag för att UAK noterat att det
är många söndagstävlingar. I enlighet med tidigare diskussioner, så är det upp till respektive
arrangör att välja dag.
Mötet fastställde föreslagen tävlingskalender enligt följande:

Norrlandscupen
NC #1
NC#2
NC#3
NC#4
NC#5
NC#6
NC#7
NC Final

Arrangör
Skellefteå
VKRC Ö-vik
VKRC Ö-vik
Luleå
Lycksele
Lycksele
Piteå
Umeå

Datum
söndag 24:e maj
lördag 6:e juni
söndag 7:e juni
söndag 28:e juni
lördag 18:e juli
söndag 19:e juli
söndag 23:e augusti
lördag 5:e september

Mattias sammanställer kalender för publicering på www.norrlandscup.se
§9 Rekrytering
Varje klubb redovisade läget och gav en kort redogörelse av årets aktiviteter, samt delade med
sig av erfarenheter.
Bodö berättade också om progressen med att anlägga en ny bana.
§10 Presentation från Sundsvall
Jennie Olert var inbjuden till mötet för att presentera aktiviteter och planer i Sundsvall. I
korthet kan nämnas att Sundsvall har tillsammans med SHRA Sundsvall stora ambitioner och
starkt driv i att etablera en kartingbana på Sundsvall Raceway, med följande målsättning:
• Bana klar och godkänd för träning under 2020
• Arrangera NC deltävling 2021
§11 Övriga frågor
• Frågan om depåtystnad efter 22.00 diskuterades. Mötet var eniga om att tystnad bör
råda efter 22.00 inklusive förbud mot elverk. Arrangörer uppmanas att förtydliga
regler i campingdepå i tävlingsinbjudan, samt utse campingvärd som upprätthåller
denna regel i samband med tävling (redan från kvällarna innan tävling).
• Frågan om NC-kommitténs ordförandeskap/ansvar för att sammankalla till möten
diskuterades. Förslag om årligt rullande ansvarig från olika klubbar antogs. Mattias
Fredriksson lottar fram en ordning för klubbarna som redovisas vid nästa möte.
• Mattias Fredriksson åtog sig att undersöka med Barbro om rollen som kassör och
meddelar därefter NC-kommittén sin vilja att åta sig rollen som ny kassör.
• UAK tog upp frågan om framtagande av stadgar och Erik Wetter åtog sig att påbörja
ett utkast till stadgar.
• Det tidigare utlovade utbildningspaketet som omtalats, efterlystes ånyo. Ingen hade
några svar eller besked från Bengt eller Thomas.
• LMS tog upp frågan om tidschema, och struktur vid tävlingar. Det finns en önskan om
att arrangörer lägger större vikt vid planering av tävlingsdagen, fastställer ett
preliminärt tidschema som presenteras redan i inbjudan, fastställs och anslås dag innan
tävling samt att tidsschemat är så genomarbetat att det finns rimlig chans att det kan
efterlevas. Under säsongen har det förekommit otydligheter samt att tidscheman
ändrats. Exempelvis gällande träning dag före tävling, så måste reglementet följas
samt att angivna tider i inbjudan ska följas.
• Efterföljande diskussion om att den höjda träningsavgiften godtogs med argumentet
att skapa förutsättningar till bättre ordning och utökade resurser till träning dag före
tävling. Det upplevs inte som att den höjda avgiften har haft avsedd effekt.

•
•

Frågan om tidpunkt för förarsammanträde diskuterades. (exempelvis 07.30 som i
MKR). Mötet var övervägande för att bibehålla nuvarande tidpunkt som i NC, dvs
efter träningen.
Arrangörer uppmanas att se till att ha tillstånd på plats för träningen innan tävling. Om
inte träningstillstånd så behöver tävlingstillståndet täcka träning dag före tävling.

§15 Nästa möte
Frågan om NC-möte #4 ska genomföras som fysiskt möte eller per telefon diskuterades. Möte
i samband med ÖNBF möte i Arvidsjaur gillades inte av flera klubbar. LMS argumenterade
alltjämt för fördelarna med ett fysiskt möte, medan VKRC argumenterade för att det inte är
nödvändigt för att behandla motioner.
Mötet enades om att erbjuda möjlighet till fysiskt möte för dem som kan och vill, men att
skapa möjlighet för dem som inte kan och vill, att ansluta via Skype, Teams, telefon eller
liknande.
Mötet enades om plats för nästa möte till Umeå, samt datum lördag 16/11 kl 10.00. Reserv
23/11.
Mattias Fredriksson fick uppgiften att bestämma exakt möteslokal med Erik W samt
sammankalla till mötet.
Efter handuppräckning, visade det sig att samtliga klubbar utom Bodö och ÖMK avser att
närvara fysiskt.
Plats:Umeå (exakt plats meddelas i inbjudan)
Tid: lördag 16/11 kl .10:00 (reserv 23/11).
§11 Mötets avslutande
Arne Sjölander tackade alla och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Mattias Fredriksson, sekreterare

Erik Wetter, justerare

