PROTOKOLL KA 04/2021
Datum: 2021-04-21
Plats:

Teamsmöte

Närvarande:
(* = beslutande)

* Jo Anna Axelsson, Ordförande
* Magnus Petersson, Ledamot
* Bengt Söderberg, Ledamot
Mikael Dagberg, Sekreterare
Mike Lundström, FTG
Kurt Sehlqvist, FTG

Frånvarande:
Henrik Sundström, FDG
Maria Pedersen, FDG
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§ 40

Mötets öppnande
Jo Anna Axelsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 41

Föregående mötesprotokoll
Det upprättade och justerade protokollet KA 03/2021 kontrollerades för att se att inga
bordlagda ärenden eller beslut finns att överföra till detta möte.

§ 42

Fastställande av mötets dagordning
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 43

Pågående ärenden
Inga pågående ärenden
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§ 44

Presentation av nya ledamöter och adjungerade personer i KU
Samtliga närvarande presenterade sig själva och berättade om vilka erfarenheter de har
inom karting.

§ 45

Karin Leandersson informerar
Karin Leandersson, tidigare ledamot i FS informerar om vad som förväntas av KU och vad
som redan är påbörjat.
Kommande däckupphandling kommer att ske i samarbete med SBF:s kansli, utskotten har
inte längre mandat att förhandla på egen hand.
Lars Jonsson har blivit utsedd att vara kansliets kontaktperson för KU.

§ 46

Budget
Skjuts till kommande möte då ingen budget presenterats för KU ännu.

§ 47

Dispenser
En ansökan om att få prova PRD-motorn i Juniorutförande vid prova på arrangemang har
inkommit. Frågan skjuts till kommande möte med avgående KU. Mike Lundström informerar
om bakgrunden till att ansökan skickats in.
FS har tidigare beslutat att inga åldersdispenser får lämnas. Endast dispenser av medicinska
skäl får beviljas.

§ 48

Karting on Tour
Planerna för Karting on Tour diskuterades.
Jo Anna Axelsson har haft kontakt med Lars Jonsson om hur arbetet fortlöper med Karting
on Tour. Lars meddelar att det mesta är klart och det är bara att trycka på startknappen för
att satsningen ska rulla igång. En ansvarig person i KU ska utses att vara kontaktperson för
Karting on Tour. Lars Jonsson bjuds in till nästa möte med KU.

§ 49

SM 2021
Rasbo har SM i karting i år och Kalmar är planerat för 2022.
Bengt Söderberg informerar om att Skellefteå är i full gång med arbetet inför SM 2023.
Christofer Lindberg kommer att informera KU om status för SM 2021 inom kort.

§ 50

Regler
Tävlings- och Tekniska regler för 2021 är publicerade.

§ 51

SM-Regler
SM – Regler är under publicering.

§ 52

Homologeringar
Magnus Petersson informerar om att homologeringen för Raket 95 snart går ut och behöver
förlängas/förnyas. Homologeringshandlingen ses över innan förlängning.
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§ 53

Tystnadsplikt och Sociala-medier
Alla ledamöter och adjungerade informerades om att tystnadsplikt råder om diskussioner
och beslut som tas inom KU ända tills protokoll är publicerade på www.sbf.se. Sekreteraren
Mikael Dagberg tar fram ett dokument som styr tystnadsplikten för medlemmar I KU och
tillhörande grupper.
Tänk på vad ni skriver i inlägg på sociala medier då det mycket lätt kan misstolkas.

§ 54

Nästa Möte
Nästa möte 21/4 2021 klockan 20:30

§ 55

Mötets avslutande
Jo Anna Axelsson tackade för mötet och avslutade det.

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

___________________________________
Mikael Dagberg, adjungerad sekreterare

___________________________________
Jo Anna Axelsson, ordförande

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - UTSKOTTET FÖR KARTING

Sidan 3 av 3

