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Protokoll KA 12/2022 

Datum: 2022-09-05 

Plats: Teams 

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

* 
* 

 * 

JA     Jo Anna Axelsson, Ordförande 
MP   Magnus Petersson, Ledamot 
BS     Bengt Söderberg, Ledamot 
MD    Mikael Dagberg, Adj.Sekr 
ML    Mike Lundström, FTG 
KS     Kurt Sehlqvist, FTG 
MAP  
HS     Henrik Sundström, FDG 
EF     Elias Fransén, FDG 
MK   Magnus Krokström SBF 
 
 

 Frånvarande:  
MAP Maria Pedersén FDG 
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§ 170 Mötets öppnande 

JA hälsar oss välkomna och förklarar mötet öppnat.  

§ 171 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll KA 11 lades till handlingarna.  
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§ 172 Fastställande av mötets dagordning 

Föreslagen dagordning för mötet fastställdes. 

§ 173 Pågående ärenden 

               Gradmätningar håller på att utföras för att samla in fakta angående öppningstider för 
raketcylindrar. W1 och W2 kommer alltså inte att förbjudas utan max och min-värden 
kommer att införas för öppningstider. 

§ 174 Homologeringar 

Några justeringar behöver göras i Iame X30 homologeringen innan publicering FTG 
återkommer med ändringarna. Publicering kommer att ske till nästa säsong. 
 
FTG bokar möte med Radne Motor AB angående uppdatering av R95 homologering. 

§ 175 Officiella meddelanden / Hemsida 

 OM angående förbjudna serienummer för LH 03 har publicerats. 
 
 Ett flertal nyheter har publicerats under perioden. 
 Nämnas bör att under gårdagens VM-final i KZ hade Sverige 2 platser på pallen. Viktor 

Gustafsson 1:a och Noah Milell 2:a. Norton Andreasson 6:e plats i KZ2. Stort grattis allihop. 

§ 176 Budget 

Löper på enligt plan.  
Regler för reseräkning och ersättning för utebliven arbetsinkomst togs upp av JA. 

§ 177 Dispenser 

Ett antal dispenser har tilldelats klubbar och utövare, och ett antal dispenser har avslagits 
under perioden 

§ 178 Karting on Tour  

Är snart avslutat för säsongen. Vagnarna har varit väl utnyttjade under året. 
Några små justeringar kommer att göras inför nästa säsong. MP justerar regelverket för 
Karting on Tour 2023. 

§ 179 SM 2022 

Två stycken SM-tävlingar har genomförts under året.  
En enkät kommer att skickas ut till förarna i EL-SM 2022 för utvärdering av evenemanget. 

§ 180 Regler  

Ändringar i regler ska vara klara till den 20/11 2022. FDG och FTG kontrollerar och rättar 
respektive regelverk. 
RIN:s beslut om att inte ta upp överklagan rörande Juridiskas beslut att ”utebliven 
kännedom om uppenbart fusk” kan ligga till grund för frikännande måste ses över. 

§ 181 SM-Regler 

Inga större ändringar behöver göras i SM-reglerna. Dock ska KU/SBF göra och publicera 
inbjudan till SM. 
Vilken klass som ska köras som inbjudningsklass under SM 2023 kommer att diskuteras med 
arrangerande klubb. 
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§ 182 Enhetsbränsle 2022 - 2024 

”Frigolitprovet” bör skrivas in i regelverket till 2023. Frågan tas upp med Aspen inför nästa 
säsong, ML kontaktar Aspen i ärendet. 

§ 183 Oljelista 

Inget att rapportera.  

§ 184 Elkarting 

Resultatet av EL-SM 2022 ska utvärderas och ligga till grund för kommande regelverk. 

§ 185 Nästa Möte 

JA återkommer med datum för nästa möte. 

§ 186 Övriga frågor 

 Mikko Laine vill genomföra en nationell tävling i form av Iame Nordic Cup. 
Tävlingen ska genomföras enligt vårt däcksreglemente, eller så måste en uppgörelse göras 
mellan tävlingsarrangören och Ward motor AB som är leverantör av däck nationellt. 
Mikko Laine tillsammans med arrangerande klubb ansöker på egen hand om tävlingstillstånd 
 
Tord Janervik träder in som banbesiktare i Mellansverige då det för tillfället saknas en sådan 
i regionen. 
 
MAP avsäger sig sitt uppdrag i FDG, och EF tar den platsen. 
 
26-27/11 2022 är det Bilsport konferens på Scandic Infra City i Sollentuna. 
KU behöver ta fram ett program för evenemanget.  
Eventuellt kan en CL-kurs läggas in samtidigt. 
MK kontrollerar hur bokningar kommer att genomföras till ett sådant arrangemang. 
 
ML och MP har fått frågan om de kan anordna en teknikutbildning i Borås. 
KS kommer att anordna en teknikutbildning i norra Sverige.  
 
Frågan om samarbete mellan serierna bör tas upp på kommande CL-kurs. 
 
FDG och FTG tillsammans med KU bör besöka tävlingar för att stötta funktionärer på 
tävlingar runt om i landet. Kostnad för detta läggs in i budgeten för nästa år. 
 
RU har för avsikt att anordna en prova på dag för ungdomsklasser i Racing på Mantorp Park i 
oktober. RU vill ha ett samarbete med KU runt arrangemanget. JA tar vidare kontakt med RU 
i ärendet. 
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§ 187 Mötets avslutande 

 Jo Anna Axelsson avslutade mötet. 
 
 
 
Protokoll upprättat av:     Protokoll justerat av: 

 

___________________________________ ___________________________________ 
Mikael Dagberg Adj. Sekreterare  Jo Anna Axelsson, ordförande 


