PROTOKOLL KA 06/2021
Datum: 2021-04-28
Plats:

Teamsmöte

Närvarande:
(* = beslutande)

* Jo Anna Axelsson, Ordförande
* Magnus Petersson, Ledamot
* Bengt Söderberg, Ledamot
Mikael Dagberg, Sekreterare
Mike Lundström, FTG
Kurt Sehlqvist, FTG
Maria Pedersen FDG
Lars Jonsson SBF Kansli

Frånvarande:
Henrik Sundström, FDG
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§ 72

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

§ 73

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks inte igenom då det här är ett specifikt möte om Karting on Tour.

§ 74

Godkännande av dagordning
Ingen specifik dagordning har tagits fram då Lars Jonsson (LJ) ska informera om arbetet med
Karting on Tour.

§ 75

Lars Jonsson (LJ) informerar om status för Karting on Tour (KoT) 2021
Lars Jonsson redogör för hur arbetet med Karting on Tour fortlöpt för 2021. Det finns en
färdig plan för hur arrangemanget ska gå till på ett Corona-säkert perspektiv. Det är viktigt
att följa FHM:s riktlinjer vid genomförandet av arrangemanget. Upplägget går i dagsläget ut
på att följa 8 personers-regeln och att deltagarna får förboka sitt besök och då får en timme
på sig att prova. Kvaliteten på ett sådant prova på event skulle bli mycket högre. Mötet
diskuterade om det kunde vara möjligt att klubbarna kan få avgöra antalet bokade besökare,
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men det förslaget kan bli svårt att praktiskt genomföra. SBF och KU kommer att vara
ansvariga för arrangemanget varför tydliga regler som inte bryter mot Pandemilagen och
FHM:s gällande regler ska finnas tillgängliga.
§ 76

Kartar och utrustning
Kartarna är uppdaterade och kläder och hjälmar finns i ett förråd hos J. Ward på Carolimotor i Bjuv.
Frågan om hjälmar diskuterades. Alla deltagare får en egen personlig balaklava och då kan
den säkrare integralhjälmen användas med god hygien och minimerad smittrisk.

§ 77

Finansiering via RF
Det bidrag som fanns från Idrottslyftet 2018 försvann till 2019 och LJ har jobbat fram en ny
lösning för klubbarna att finansiera sina kostnader för KoT. Pengarna kommer från RF och
kallas för ”behållande verksamhet”.
Ansökan om bidrag för kostnadstäckning måste göras enkelt för att öka intresset för att
genomföra arrangemanget. Bidraget måste sökas via Idrott on Line.
Kostnader för KoT. Det finns en budget där reparationer ska täckas, men oaktsamt
handhavande kommer att debiteras klubben.

§ 78

Förväntat resultat
Resultatet har tidigare legat på cirka 7% av de som provat har tagit licens.

§ 79

Ansvarig i KU
En eller möjligen två personer ska utses som ansvariga för Karting on Tour i KU. Vilken/vilka
det blir kommer att beslutas på kommande KU-möte.

§ 80

Information
Information ska skickas till klubbar, SGA och distrikt angående Karting on Tour. LJ arbetar
om informationsbrevet så att det stämmer med dagens gällande regler.

§ 81

Överlämnade av utrustning
Kartar och övrig utrustning ska överlämnas till nästkommande klubb i rengjort och brukbart
skick. Respektive avlämnande och mottagande klubb tittar tillsammans igenom utrustningen
och kvitterar att den är komplett och OK innan avfärd från avlämnande klubb.

§ 82

Beslut om KoT
KU beslutar att KoT ska genomföras under år 2021.
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§ 83

Nästa Möte
Nästa möte 28/4 2021 klockan 20:00

§ 84

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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