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Protokoll KA 13/2022 

Datum: 2022-10-05 

Plats: Teams 

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

* 
* 

 * 

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

 Frånvarande:  
BS Bengt Söderberg, Ledamot 
EF Elias Fransén, FDG 
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§ 188 Mötets öppnande 

JA hälsar oss välkomna och förklarar mötet öppnat.  

§ 189 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll KA 12 lades till handlingarna.  
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§ 190 Fastställande av mötets dagordning 

Föreslagen dagordning för mötet fastställdes. 

§ 191 Pågående ärenden 

               Inga pågående ärenden. 

§ 192 Homologeringar 

Inget att rapportera 

§ 193 Officiella meddelanden / Hemsida 

 Nyheter och protokoll är publicerade. 

§ 194 Budget 

Löper på enligt plan.  

§ 195 Dispenser 

Inga dispenser beviljade under perioden. 

§ 196 Karting on Tour  

Skrivelse från Gislaveds MK har publicerats på hemsidan. 
Släpen är tillbaka hos WardRacing i Bjuv för vinterförvaring. 
Eventuell uppdatering av dekoren diskuterades. 

§ 197 SM 2023/2024 

Rasbo MK har framfört önskemål om att arrangera SM 4-7/7 2023. 
KU anser att den 5-8/7 skulle passa bättre så att finalerna genomförs på lördagen. 
Tävlingen kommer tyvärr att krocka med EM i KZ/KZ2 som genomförs på Sarnobanan 
samtidigt. 
Avtal ska undertecknas och planeringsmöten ska planeras in snarast. 

§ 198 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 Juridiskanämndens beslut att ”utebliven 
kännedom om uppenbart fusk” kan ligga till grund för frikännande måste ses över. 
 
SMK Västerås har för avsikt att på något sätt arrangera ett SM i karting 2024. 
Eventuellt kan en andra arrangör vara aktuell för att arrangera en tävling ingående i SM 
2024. Önskvärt är en arrangör från norra Sverige. KS sonderar intresset för att arrangera. Ett 
förslag är att samköra med Motorveckan i Lycksele. 

§ 199 SM-Regler 

Arbetet med SM-regler pågår. 

§ 200 Enhetsbränsle 2022 - 2024 

Frigolitprovet har levererats från Aspen för att förenkla prov vid mindre tävlingar där en 
Digatron inte finns tillgänglig.  
 
Kontakt med motortillverkare ska tas för att utföra prov med olika Reed-blad för att finna en 
lämplig lösning på det problem som anses förekomma. 
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§ 201 Oljelista 

Fakturor för att bibehålla sin plats på oljelistan skickas ut med sista betalningsdag 31/1 2023.  

§ 202 Elkarting 

En enkät har skickats ut till deltagarna i SM i EL-karting. 
 
Ett antal klubbar har visat intresse för att arrangera tävlingar med Rotax koncept rörande EL-
karting. Det finns även ett visst intresse från våra grannländer att arrangera liknande event 
som då skulle kunna samköras. 
 
Marknaden för EL-kartar ska undersökas och därefter kan ett eventuellt reglemente för EL-
karting utvecklas. 

§ 203 Nästa Möte 

Nästa möte 24/10 2023 klockan 19:00. 

§ 204 Övriga frågor 

En ny motor OK-N är på väg att lanseras som en nationell klass. Det är en OK motor med 
15 000 rpm som maxvarvtal utan avgasventil. MP kontrollerar med FIA-karting om 
förutsättningarna för den motortypen.  
Det är inte aktuellt att införa ytterligare en klass utan det kommer då att behöva saneras 
ibland våra nationella klasser. 
 
JA kontrollerar hur det ser ut med promotion avtal för Rotax. Eventuellt kan det vara dags 
för en upphandling för nya promotion klasser. 
 
KU:s närvaro på Bilsportkonferernsen diskuterades. HS, MP, KS kan närvara. BS, EF har inte 
meddelat besked. JA, MD och ML kan inte närvara. 
En en-dagars CL-kurs och ett handlarmöte kan komma att genomföras under lördagen. 
 
JA kollar SBF:s övriga programpunkter på konferensen. 
 
JA kommer att närvara vid Racingutskottets informationsmöte på Gelleråsen den 8/10 2022. 
 
En ägare av en hyrkarthall har hört av sig och frågat om de kan få utbilda förare för 
kartinglicens. Det är fullt möjligt att genomföra om det finns en klubb som står för 
utbildningen och det finns en av distriktet godkänd utbildare. 
 
Medlemmar i FB-gruppen Handlare och KU ska uppdateras så att de blir enbart aktiva 
handlare och nuvarande KU som har tillgång till gruppen. 
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§ 205 Mötets avslutande 

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

 

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


