PROTOKOLL KA 09/2021
Datum: 2021-05-19
Plats:

Teamsmöte

Närvarande:
(* = beslutande)

* JA Jo Anna Axelsson, Ordförande
* MP Magnus Petersson, Ledamot
* BS Bengt Söderberg, Ledamot
MD Mikael Dagberg Adj. Sekreterare
ML Mike Lundström, FTG
KS Kurt Sehlqvist, FTG
HS Henrik Sundström, FDG
MAP Maria Pedersen
Peter Lindkvist SBF Del av mötet § 122
Lars Jonsson SBF del av mötet § 122
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§ 110

Mötets öppnande
JA hälsar oss välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 111

Föregående mötesprotokoll
Det upprättade och justerade protokollet KA 08/2021 kontrollerades för att se att bordlagda
ärenden eller beslut finns att överföra till detta möte.

§ 112

Fastställande av mötets dagordning
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 113

Pågående ärenden
Se § 114, § 115, §116, §118, §119, §121, §122, §123,
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§ 114

Homologeringar
PRD för Junior 125, importören har fått fram ritningar för den strypning som krävs för att
kunna homologera motorn. Homologering borde vara klar för publicering till fredag den
21/5 2021. Mike Lundström har ansvaret i frågan.
Raket 95, Önskemål från FTG är att homologeringshandling ses över i samband med
förlängning av densamma. Kontakt ska tas med Radne Motor i frågan.
Prislistan för homologeringar, Kurt Sehlqvist jobbar vidare med det.

§ 115

Officiella meddelanden
OM rörande tillgång på däck.
OM angående tillagd motor i J125.
Mikael Dagberg skriver och skickar in för publicering.

§ 116

Budget
Budgeten för 2021 ligger 12% under fjolårets, KU kommer att minimera sina utgifter för att
kunna hålla sin budget för året. Minimalt resande för att besöka olika arrangemang kommer
att krävas för att inte äventyra andra aktiviteter.

§ 117

Dispenser
KU har inte utfärdat några dispenser under perioden

§ 118

Karting on Tour
Karting on Tour MP har skickat ut inbjudan till alla klubbar, SGA och distrikt.
Intresset är stort vad det verkar hittills.

§ 119

SM 2021
Rasbo MK har fått kontaktuppgifter till Scorit och övriga kontakter som de frågat efter.
Banan som ska hålla SM måste vara besiktad och klar senast två månader innan
tävlingsstart. För SM 2021 blir det 3/6 2021 som är slutdatum.
Banbesiktningsgruppen har stoppat tillverkningen av kerbs i asfalt.
Texten om kerbs har fallit bort ur regeltexten.
Banbesiktningsgruppen har telefonmöte den 19/5 2021.
Banbesiktningsgruppen har haft kontakt med Jesper Håkansson om status för reglementet
angående kerbs.
JA kommer att åka till Rasbo för att skriva avtal med arrangören och kontrollera status på
anläggningen. Möte är bokat Rasbo MK.
MP har haft kontakt med Rasbo MK om vilken utrustning som behövs för bl.a. teknisk
kontroll.
Sebastian på Scorit har lämnat en offert på all administrativ hantering runt anmälan och
tidsrapportering.
MP erbjuder sig att åka upp till Rasbo en månad innan SM och medverka vid en tävling för
att repetera.
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§ 120

Regler
Fråga har inkommit om vilket material kerbs ska vara tillverkade i.
Vid kontroll av CIK-FIA:s ritningar appendix 2 och 3 står det tydligt att de ska vara tillverkade
av betong.
Ritningar för kerbs som ligger på SBF:s hemsida är felaktiga och ska uppdateras snarast.

§ 121

SM-Regler
Regler för SM och RM är publicerade.

§ 122

Däckupphandling / övriga avtal
Avtal gällande motorer, däck och liknande bör gälla minst tre år då gällande regelverk
rekommenderar att det ska gälla i tre år för sådana komponenter.
En eventuell däckupphandling ska säkerställa att det blir samma eller bättre kvalitet på
kommande däck.
Olika avtal diskuterades och en lista på alla avtal ska upprättas med slutdatum tydligt
angivet.
Peter Lindkvist och Lars Jonsson redogör för de tre olika avtal som finns gällande karting.
Däcksavtal med Wrica / Ward. Det avtalet som finns gäller till 2021-12-31.
En ny upphandling ska genomföras och en tydlig kravspecifikation på vilka krav som finns på
ett däck ska tas fram.
KU tar fram ett förfrågningsunderlag för däckupphandling.
Avtal för Raket 95 med Radne Motor AB ska förnyas.
Promotion avtal Rotax med Radne Motor AB finns och gäller till och med 2022.
Ett avtal om en enhetsbensin diskuterades och mötet var överens om att det är en viktig
miljöfråga, hälsofråga och rättvisefråga för sporten.
Tekniska kontroller skulle även underlättas avsevärt om enhetsbensin används.

§ 123

Oljelista
Oljelistan JA har haft kontakt med kansliet och kontrollerat status för fakturering.
Kansliet återkommer med information inom kort.

§ 124

Nästa Möte
Nästa möte den 26/5 2021 klockan 19:00.

§ 125

Mötets avslutande
JA tackade för mötet och avslutade det.

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

___________________________________
Mikael Dagberg, adj. sekreterare

___________________________________
Jo Anna Axelsson, ordförande
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