PROTOKOLL KA 11/2021
Datum: 2021-06-09
Plats:

Teamsmöte

Närvarande:
(* = beslutande)

* JA
* MP
* BS
MD
ML
HS
KS

Jo Anna Axelsson, Ordförande
Magnus Petersson, Ledamot
Bengt Söderberg, Ledamot
Mikael Dagberg Adj. Sekreterare
Mike Lundström, FTG
Henrik Sundström, FDG Del av möte
Kurt Sehlqvist, FTG Del av mötet
Joakim Ward Del av mötet
Lars Jonsson Del av mötet

Frånvarande:
MAP Maria Pedersen, FDG
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§ 142

Mötets öppnande
JA hälsar oss välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 143

Föregående mötesprotokoll
Det upprättade och justerade protokollet KA 10/2021 kontrollerades för att se om bordlagda
ärenden eller beslut finns att överföra till detta möte.

§ 144

Fastställande av mötets dagordning
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 145

Pågående ärenden
Inga pågående ärenden
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§ 146

Homologeringar
Tilläggshomologering PRD senior avgasfläns, samt koppling både senior och junior.
Texten Maxmått ska läggas till för avgasfläns, samt mått på koppling för PRD motorn

§ 147

Officiella meddelanden
OM rörande tillgång på däck efter kontakt med J. Ward.

§ 148

Budget
Budgeten för 2021 följer den plan som finns.
Instruktioner för inlämning av kvitton för utlägg och reseersättning gicks igenom.

§ 149

Dispenser
KU har inte utfärdat några dispenser under perioden

§ 150

Karting on Tour
Karting on Tour Hur fortskrider arbetet?
Lars Jonsson deltar under punkten.
Den mailadress som angetts för anmälan till Karting on Tour har inte fungerat som den ska
och därför har inte klubbarna kunnat anmäla sig till eventet.
Lars Jonsson och MP har i stället ringt runt till klubbarna för att få besked om de vill ha
touren eller inte. Klubbarna verkar vara oroliga för hur bokning ska gå till för att undvika
trängsel på banan.
Det har varit väldigt svårt att hitta aktuella kontaktuppgifter till klubbarna, dessa måste
uppdateras från kansliet snarast.
I dagsläget är det 8 klubbar som är intresserade.
Lars Jonsson meddelar hur statusen för gällande mailadresser är i dagsläget och det
meddelas att det ska fungera inom kort.
Det ska ”puffas” för eventet på hemsida och sociala medier.
Om någon klubb beslutar sig för att genomföra Karting On Tour efter att anmälningstiden
gått ut så finns det ändå möjlighet att få ta del av utrustningen. Meddela KU att ni är
intresserade

§ 151

SM 2021
Banan besiktades igår och den ska enligt utsago vara godkänd för tävling. Ingen återkoppling
har kommit från Rasbo MK till MP inför dagens möte.
Träningshelg kommer att genomföras den 17-18/7 på banan i Rasbo.
Rasbo MK har inte återkopplat till JA med kompletterande uppgifter för att inbjudan till SM
ska kunna publiceras.
Rasbo har bokat hotell till TL, TC och DO samt ML

§ 152

Regler
Fråga har inkommit om debutanter ska starta sist även i lokaltävling. Regelverket är tydligt
att så är fallet, och lokaltävling gäller inte för uppklassning av licens.

§ 153

SM-Regler
Fråga om antal chassin på SM 2021 har inkommit.
I SM-klasserna får två chassin användas enligt gällande SM-regler.
I RM-klasser får endast ett chassi användas.
Chassin och motorer ska vara besiktade och inmärkta innan tidkörning.
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§ 154

Däckupphandling/Däck J60/Regndäck Cadetti
ML och MAP arbetar med ett nytt förfrågningsunderlag för däckupphandling.
Joakim Ward deltar under punkten för att rapportera om däck till J60.
Ett nytt CIK-klassat däck kan komma att införas i klass J60 som har bättre hållbarhet. Tester
ska genomföras under nästa vecka. Joakim Ward genomför tester av det nya däcket och
jämför med befintliga däck.
Fråga har inkommit om det ska tillåtas regndäck i Cadetti. Frågan skjuts till nästa möte.

§ 155

Oljelista
Inget svar angående status för betalning av homologeringskostnad för oljor har inkommit
från kansliet ännu. Återkoppling rörande betalningar måste ske löpande.

§ 156

Nästa Möte
Nästa möte den 23/6 2021 klockan 19:00 via Teams.

§ 157

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

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

___________________________________
Mikael Dagberg, adj. sekreterare

___________________________________
Jo Anna Axelsson, ordförande
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