Protokoll NC-kommitténs möte #4, 23/11 2019 kl. 10.00
Plats: Umeå
Närvarande (Namn, klubb)
Trond Ertsgaard, Bodö (telefon), Jonas Johansson, LMK (telefon), Mikael Öberg, UAK,
Mikael Eriksson, PMS, Arne Sjölander, VKRC, Sune Qvarnlöf, SMS, Marcus Ahlqvist,
VKRC, Erik Wetter, UAK, Mattias Fredriksson, LMS.
Övriga klubbar var ej representerade, men VMK och JMK hade lämnat förhandsbesked.

Röstlängd: 9 klubbar; Bodö, UAK, LMK, PMS, SMS, VKRC, LMS. (samt VMK, JMK
förhandsröster)

§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
Föregående protokoll genomlästes utan några invändningar.
§6 Ekonomi
• Sune redovisade rapport från Barbro. Tillgodohavande efter redovisade inköp och
utgifter, i kassan är: 37,006.75: • Barbro har önskat att få bli ersatt som kassör, då hon inte längre har någon anknytning
till kartingen.
• Mötet utsåg Mattias Fredriksson att ta över som kassör från årsskiftet.
• Sune Qvarnlöf kvarstår som biträdande kassör med tillgång till nytt konto.
• Mötet konstaterade att det nu finns ett viss överskott i kassan, diskussioner om
möjlighet till bidrag till klubbarna vid utbildningar, t.ex resebidrag. (Se fortsättning
under motion från PMS)
§ 7 Behandling av inkomna motioner
Motion 1: PMS förslag till utbildningar för funktionärer och tekniker.
• Mötet enigt positiva och det finns nu konkreta planer på utbildning framtagna av
Bengt Söderberg och Thomas Fredriksson (SGA ÖNBF), bra!
• Prel datum 1-2 februari, plats Umeå/ Holmsund (ska bekräftas)

•

•
•
•

Prel upplägg med 3 huvuddelar
o Tävlingsledning Christer Sjöstrand (Förbundsdomare)
o Tekniker Kurt Sehlqvist (Förbundstekniker)
o Arrangörer Bengt Söderberg (SGA och utbildningsansvarig)
Förslag om att NC-kassan kan stötta lite till resebidrag (PMS skriver motion)
Klubbarna uppmanas att redan nu börja planera för deltagare. Behoven vet vi är stora,
även på tekniker-sidan. Ex.vis så kommer Kurt börja ställa krav på minst 3 tekniker
vid tävling, dvs Chefstekniker och 2 st biträdande (licensierade)
Klubbarna uppmanas att kolla på möjligheter till stöd/bidrag för utbildningar (t.ex
SISU?)

Motion 2: Skellefteå motion om att byta dag på sin NC tävling, från söndag till lördag
• Mötet röstade enhälligt – Ja. (inklusive förhandsröster)
• Mattias F uppdaterar tävlingskalender för publicering
”Motion 3”: LMS har lämnat in en sen ”motion” om att anpassa tävlingsdag på sin NC tävling
från söndag till lördag om SM i Rasbo blir v 27.
• Mötet godkände att ta upp förslaget till beslut
• Mötet röstade enhälligt att låta LMS byta dag om SM i Rasbo blir v 27
• Notering: SM blev efter mötet fastställt till v32 –> ingen ändring av dag för LMS
deltävling.

§8 Rekrytering
Varje klubb redovisade läget och gav en kort redogörelse av årets aktiviteter, samt delade med
sig av erfarenheter.
•
•
•
•
•
•
•

Umeå – 2 st nya förare i UAK. Satsa på att ha Cadetti- och småkartar att låna ut.
Bodö – 2 st nya i Cadetti och 2 st i S-125
Piteå – KoT genomfört med bra deltagande, men inte så många på licensutbildningen.
Dock Minst 2 st nya förare till 2020. 2019 tillkom ca 4 förare (3 st i Cadetti)
VKRC – 1 st J60 och ca 10 st nya Cadetti under 2019. Ingen KoT 2020. Rekrytering i
början av säsongen (maj) ger bäst utdelning. VKRC har nästan haft ”överrekrytering”.
Nu ska man satsa på att vårda de medlemmar som finns under 2020.
SMS – 3 skolor med ca 3 nya förare under 2019. Till 2020 räknar man med ca 15 nya
förare! Bra!
LMK – ca 2 st nya förare. LMK jobbar med att stötta nya förare med hjälp att låna
kart, utrustning och verktyg
LMS – Ökade från 16 till 22 förare i NC under 2019. Framgångsfaktorer: Tidig
licensutbildning i maj, regelbundna klubbtävlingar, låna ut Cadettikartar.

§9 Övriga frågor
• DM-final. Det finns fortfarande möjlighet om någon arrangör vill arrangera DM-final
2020. Ingen klubb har ännu nappat på den möjligheten.
• Frågan om SHRA Sundsvall är intresserade av att delta i NC-kommittén och bli möjlig
arrangör till NC tävling 2021? Mattias kollar med Jennie Olert och Erik W skriver
motion. (Not. efter mötet; SHRA vill avvakta medlemskap till 2021)

•
•
•

•
•

•

Förslaget om att framarbeta stadgar redovisades – Erik W jobbar på ett utkast innan
årsskiftet som i så fall kan fastställas vid NC-möte #1?
Kassör – se under ekonomi
Ordning för sammankallande
◦ Vid föregående möte beslutades att Mattias F lottar fram en ordning för rollen som
sammankallande, årsvis rullande mellan klubbarna.
◦ Resultatet presenterades och godkändes av mötet:
▪ 2020 – Lycksele MK
▪ 2021 – Skellefteå MS
▪ 2022 – Bodö
▪ 2023 – Umeå AK
▪ 2024 – Luleå MS
▪ 2025 – Jämtlands MK
▪ 2026 – VKRC
▪ 2027 – Vuollerims MK
▪ 2028 – Piteå MS
Några punkter från CL-kursen i Stockholm nämndes
◦ Arrangörerna uppmanas att genomföra fler nykterhetskontroller vid tävlingar
◦ Ljudmätning obligatorisk till tävlingsrapporten
Frågan om depåtystnad efter 22.00 diskuterades även vid detta möte. 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).
LMS tog upp frågan om tidschema vid träning, anmälan och besiktning, dagen innan
tävling. Arrangörer uppmanas att tänka igenom och planera tider för när anmälan och
besiktning öppnar och stänger samt tid för att lösa träningsavgiften så att det flyter på
bra för deltagarna. (Småklasserna Cadetti, Micro upplever det stundtals svårt att hinna
med)

§10 Nästa möte
Nästa möte är NC-möte #1 2020.
LMK sammankallande
Plats:
Tid:
§11 Mötets avslutande
Arne Sjölander tackade alla och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Mattias Fredriksson, sekreterare

Erik Wetter, justerare

