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PROTOKOLL CK 01/22 

Datum: 1/2–22 

Plats: Teams möte  

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

* 
* 

Håkan Persson, Ordförande 
Evert Nilsson  

  * 
* 

Leif Larsson 
  

Adj: Niklas Fransson 
Koordinator: Christer Jönsson  
 
 

      

 

§ 01 Mötets öppnande 
§ 02 Föregående mötesprotokoll 
§ 03 Fastställande av mötets dagordning 
§ 04 Ekonomi 
§ 05 Dispenser 
§ 06 svenska cupen/sprintcupen 
§ 07 Xtreme 
§ 08 SM veckan   
§ 09 Regler 
§ 10      Arrangörsmöte 
§ 11      Förarföreningen 
§ 12      Elmia 
§ 13      Sponsor till SM 
§ 14      Övrigt 
§ 15 Nästa möte 
§ 16 Mötets avslutande 
 
 

§ 01 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar mötesdeltagarna välkomna och förklarar mötet för öppnat. 
 

§ 02 Föregående mötesprotokoll 
              Godkändes och lades till handlingarna. 

§ 03 Fastställande av mötets dagordning 
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes. 

§ 04 Ekonomi 
Vi har nu fått vår budget för 2022. 
Det ser bra ut 

§ 05 Dispenser 
Inga nya dispenser har inkommit. 
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§ 06 Svenska cupen/sprintcupen 
              Det har tillkommit en sprint 28/8 . 
               Sprinten kommer att ingå i sprintcupen och sker i röforsbacken i Arboga. 
               Alla klasser kommer att bjudas in utom miniklassen. 
              Regelverken för cuperna ligger nu ute på www.svenskcrosskart.com 

§ 07 Xtreme Junior 
               Det har kommit en fråga angående Micron 5. 
                Det skulle stå eller likvärdigt för att läsa av varvtal. 
                Beslut: Vi kontrollerar detta vidare innan beslut. 
              

§ 08 SM veckan 
              Vinter 2022: Går i Piteå 25 mars och gäller bara Xtreme. 
   Beslut: Evert, Leif och Håkan åker upp. 
                Sommar 2022: Går i Linköping 29 juni och gäller 650cc och Xtreme. 
    Beslut:  Evert, Håkan och Niklas åker dit. 
                                

§ 09 Regler 
             Enligt önskemål från tekniska så kommer vi att gå ut med ett officiellt meddelande 
               om ändringen. 

               Så här står det under CK-T 04.1.1: Bälten ska vara märkta med FIA eller SFI märkningar 
               Ny text: Bälten ska vara märkta med FIA godkända (enligt FIA tekniker list) eller SFI 
                              godkända. 

              Samma i SM reglementet om Xtreme junior 1.4 : Tävlingsklass men inte JSM eller SM 

            Ny text: Xtreme junior tävlar om RM tecken 

§ 10     Arrangörsmöte 
             Mötet blir 12–13 mars. 
              

§ 11     Förarföreningen 
             Vi har nu haft vårt första möte. 
              Nytt möte längre fram  
              
 

§ 12     Elmia 
              Elmia är 15–18 april 
              Crosskarten har fått frågan att ingå i utomhus showen. 
.             Beslut: vi kommer att vara på plats. 

§ 13     Sponsor till SM 
             Utskottet har fått frågan från en tänkbar sponsor på sm tävlingar. 
            Beslut: Håkan driver frågan vidare med sponsorn. 
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§ 14  Övriga frågor 
            .  
Det har kommit en fråga om däck till körning på sjö is . 
Beslut: Utskottet tittar vidare på detta inför 2023 
 
               4 Takts motor:  
Förare ska anmäla vid anmälan till tävling vad för motor typ man ska åka med under tävlingen. 
Beslut: Håkan tar detta med datapolen. 
 
            

§ 15 Nästa möte 
             Håkan kallar till möte vid behov. 

  
 

§ 16 Mötets avslutande 
Håkan tackade mötets deltagare och förklarade mötet för avslutat. 

 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Håkan Persson  Niklas Fransson 


