PROTOKOLL KA 08/2021
Datum: 2021-05-12
Plats:

Teamsmöte

Närvarande:
(* = beslutande)

* Jo Anna Axelsson, Ordförande
* Bengt Söderberg, Ledamot
*
Mike Lundström, FTG
Kurt Sehlqvist, FTG
Henrik Sundström

Frånvarande:
Magnus Petersson, FTG
Maria Pedersen, FDG
Mikael Dagberg, sekreterare
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§ 100

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

§ 101

Föregående Protokoll
Föregående protokoll har skickats ut för påseende, inga synpunkter fanns på protokollet.

§ 102

Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.

§ 103

SM 2021
Bengt Söderberg rapporterar från det Teamsmöte som han och Magnus Petersson
medverkat vid tillsammans med Rasbo MK.
Rasbo MK har en del åtgärder kvar att utföra på banan innan besiktning kan utföras.
Kerbs på den nya bandelen är inte helt färdigställt ännu. Det återstår även en del arbete
med gräsytorna mellan bandelarna.
Det saknas funktionärer med rätt licensbehörighet till några poster.
Rasbo MK var intresserade av vad Sebastian på www.scorit.se kunde göra med olika
dataprogram för att underlätta anmälan, besiktning och resultathantering. Rasbo MK var
intresserade att få kontakt med Sebastian.
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Rasbo MK efterfrågar även det arrangörsavtal mellan Rasbo MK och SBF/KU som ska
upprättas inför SM. Jo Anna Axelsson tar kontakt med Christofer Lindberg för att utreda om
sådant avtal ett finns skrivet sedan tidigare.

§ 104

Oljelistan
En uppdaterad oljelista finns publicerad på www.sbf.se . Tre olika leverantörer har hört av
sig och ifrågasatt varför de inte finns med på listan.
Kontakt tas med kansliet och tidigare KU för kontroll av status.

§ 105

Ny motor J125
Ansökan om att få PRD-motor godkänd för J125.
Ansvaret ligger nu hos importören att lämnat in alla nödvändiga dokument samt bromsa
motorn med tillhörande strypanordning för att säkerställa effekten. KU avvaktar besked från
importören.

§ 106

Avtalshantering
Avtalsansvarig på kansliet tillsammans med Lars Jonson bett om ett möte med KU.
De kommer att bjudas in till vårt nästa möte onsdag 19 maj klockan 19:30.

§ 107

Banbesiktningsgruppen
Banbesiktingingsgruppens norra representant har efterfrågat samarbete med övriga i
banbesiktningsutskottet. Han har i ett brev till kansliet påtalat att kartingens grupp aldrig
fått vara med på möten eller kurser, vilket gör att dom känner sig utanför. Han påpekar även
att vissa banor har godkänts med s.k. asfalt-kerbs vilket inte är enligt internationella regler.
KU väntar på svar från kansliet om vem banbesiktningsgruppen lyder under.

§ 108

Nästa möte
Nästa möte den 19/5 klockan 19:00 via Teams. Kallelse kommer via mail inom kort.

§ 109

Mötets avslutande
Jo Anna Axelsson tackade och förklarade mötet avslutat.

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

___________________________________
Bengt Söderberg ledamot

___________________________________
Jo Anna Axelsson, ordförande

