PROTOKOLL KA 05/2021
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
Niclas Strömbäck Avgående KU
Christofer Lindberg Avgående KU

Frånvarande:
Henrik Sundström, FDG
Maria Pedaersen, FDG

Innehåll
§ 56
§ 57
§ 58
§ 59
§ 60
§ 61
§ 62
§ 63
§ 65
§ 66
§ 67
§ 68
§ 69
§ 70
§ 71

Mötets öppnande ............................................................................................................. 1
Föregående KU informerar ................................................................................................ 1
Tidigare protokoll ............................................................................................................. 1
Sparade dokument och filer .............................................................................................. 2
Regler för 2021 ................................................................................................................. 2
Inbjudan för SM 2021, 2022, 2023 och 2024 ....................................................................... 2
Homologeringar ................................................................................................................ 2
Däckupphandling .............................................................................................................. 2
VM Kristianstad 2021 ........................................................................................................ 2
Dispenser ......................................................................................................................... 2
CIK FIA .............................................................................................................................. 3
CL-kurs 2021 ..................................................................................................................... 3
Förtydligande av åldersregler ............................................................................................ 3
Nästa Möte....................................................................................................................... 3
Mötets avslutande ............................................................................................................ 3

§ 56

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

§ 57

Föregående KU informerar
Christofer Lindberg och Niclas Strömbäck informerar om sitt tidigare uppdrag som KU. Se
även punkter nedan för specifik information.

§ 58

Tidigare protokoll
Niclas Strömbäck meddelar att det finns två tidigare protokollförda möten genomförda
under 2021. Protokoll från dessa ska inom kort finnas publicerade på www.sbf.se . Tidigare
protokoll ska även snarast skickas till tillträdande KU för arkivering/hantering.
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§ 59

Sparade dokument och filer
Christofer Lindberg redogör för strukturen på tidigare lagrade dokument och filer och hur de
ska komma tillträdande KU tillhanda.

§ 60

Regler för 2021
Samtliga regler för karting och mästerskapsregler är klara och inskickade för publicering.

§ 61

Inbjudan för SM 2021, 2022, 2023 och 2024
Inbjudan för SM 2021 är i det närmaste klar och kan inom kort publiceras. Avgående KU har
utsett/tillfrågat TL, TC och DO till SM 2021, förslag finns men dessa behöver kollas upp.
För 2022 är Kalmar planerad ort för SM.
För 2023 är Skellefteå planerad ort för SM.
Det är dags att hitta en arrangör/ort för SM till 2024.

§ 62

Homologeringar
Christofer Lindberg redogör för de gällande homologeringar som finns och hur de är
arkiverade med utgångsdatum. Christofer Lindberg redogör även för de fastställda avgifter
som hör till homologeringar. Nya oljor kommer att läggas till i oljelistan så fort avgift för
homologering/prov är erlagd.

§ 63

Däckupphandling
Christofer Lindberg redogör för hur tidigare däckupphandlingar har gått till väga.

§ 64

Budget/landslaget
Avgående KU informerar om att beviljad Budget för 2021 är 12% lägre än för 2020.
Den stora minskningen kommer att ställa stora krav på besparingar under året, vilket med
stor sannolikhet kan komma att påverka kvaliteten på arrangemang så som SM, VM och
kanske viktigast CL-kurs 2021.
Christofer Lindberg meddelar att David Johansson har egen budget för landslaget och han
vill eventuellt ha lite stöd i valet av förare till kommande landslag.

§ 65

VM Kristianstad 2021
Avgående KU informerar om att bemanning vid VM i Kristianstad vad det gäller TC, TL och
DO är klart.
Följande personer är tillfrågade av avgående KU:

§ 66

TC

Magnus Petersson

TL

Bengt Söderberg

DO

Christer Sjöstrand

Dispenser
Christofer Lindberg informerar KU om status för redan beviljade dispenser som ännu inte
gått ut eller kan komma att behöva förlängas.
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§ 67

CIK FIA
Christofer Lindberg och Niclas Strömbäck redogör för de kontakter som finns med CIK-FIA
och vad som förväntas av oss när de kommer på besök till Kristianstad inför och under VM
2021. De båda poängterar vikten av att hålla god kontakt med CIK-FIA.

§ 68

CL-kurs 2021
Christofer Lindberg och Niclas Strömbäck informerar om att inget datum är fastställt för CLkurs till hösten. KU svarar för innehållet och Kansliet sköter bokningar av lokaler med mera.

§ 69

Förtydligande av åldersregler
Christofer Lindberg och Niclas Strömbäck informerade om att det ofta frågas om vilken ålder
föraren ska inneha för att få köra i respektive klass. En lösning skulle kunna vara att ange
födelseår som idag finns i klassregler i en sammanställd lista i Tävlings- eller Tekniska regler.

§ 70

Nästa Möte
Nästa möte 28/4 2021 klockan 19:00

§ 71

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
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