Protokoll KA 12/2021
Datum: 2021-06-23
Plats:

Teamsmöte

Närvarande:
(* = beslutande)

* JA Jo Anna Axelsson, Ordförande
* MP Magnus Petersson, Ledamot
*
MD Mikael Dagberg Adj. Sekreterare
ML Mike Lundström, FTG
KS Kurt Sehlqvist, FTG
MAP Maria Pedersen, FDG

Frånvarande:
BS Bengt Söderberg, Ledamot
HS Henrik Sundström, FDG
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§ 158

Mötets öppnande
JA hälsar oss välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 159

Föregående mötesprotokoll
Det upprättade och justerade protokollet KA 11/2021 kontrollerades för att se om bordlagda
ärenden eller beslut finns att överföra till detta möte. Föregående protokoll godkändes för
publicering.
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§ 160

Fastställande av mötets dagordning
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.

§ 161

Pågående ärenden
Regndäck Cadetti flyttas till nästa möte.

§ 162

Homologeringar
Tilläggshomologering PRD senior avgasfläns, samt koppling både senior och junior måttsätts
och publiceras. Alla andra homologeringar behöver förnyas. FDG får i uppdrag att meddela
vilka homologeringar som ska förlängas. KS justerar Raket 60 homologeringen.

§ 163

Officiella meddelanden
OM angående uppdaterde homologeringar och uppdaterad oljelista publiceras.

§ 163

Budget
Budgeten för 2021 Löper enligt plan.

§ 164

Dispenser
Jönköpings karting club har fått dispens för att köra 18 förare i Cadetti vid SKCC 3.
Kristianstad kartingklubb har ansökt om att få köra förare i 25 Cadetti vid SKCC 1.
Dispensansökan avslås.
Ansvarig ledare för förare NN i klass micro har ansökt om att få nationell licens trots att tre
debutanttävlingar enligt KA 1.4 inte genomförts. Ansökan avslås.
Förare XX som inte haft giltig licens sedan 2008 har ansökt om att få nationell licens.
Ansökan avslås då tre debutanttävlingar inte genomförts enligt KA 1.4.
Förare YY som inte tävlat sedan 1976 förutom vid ett tillfälle 2020 med debutantlicens vill
ansöka om nationell licens. Ansökan avslås då tre debutanttävlingar inte genomförts enligt
KA 1.4.

§ 165

Karting on Tour
Karting on Tour Hur fortskrider arbetet?
MP redogör för den aktuella statusen för klubbar som anmält intresse. MP och Lars Jonsson
kommer att sammanställa anmälningarna senare under veckan. Intresset från klubbarna är
lågt i dagsläget.

§ 166

SM 2021
Hur fortskrider arbetet?
Inbjudan är publicerad och banan är besiktad och godkänd.
Rasbo MK har klart med huvudfunktionärer inför SM 2021.
I dag är det 23 förare anmälda till SM 2021.
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§ 167

Regler
FDG kommer att utreda om en ändring av vikt för respektive motortyp behöver göras i
Senior och Junior 125. FDG meddelar sitt resultat på nästa möte med KU.
Antal startande i heat för klass Cadetti ska ses över. Förslag finns på att eventuellt öka
antalet startande.

§ 168

SM-Regler
Inget att rapportera.

§ 169

Däckupphandling/Däck J60
JA meddelar att det förfrågningsunderlag som finns ska användas efter justering av datum.
Publicering sker efter nästa KU-möte när slutjustering är gjord.
MP och ML Rapporterar om däck till J60. MP kontaktar leverantören.

§ 170

Oljelista
Oljelistan hur fortgår arbetet?
Redovisning av betalda fakturor för homologering av oljor har inte redovisats från kansliet.
Föregående års oljelista får därför gälla tills vidare.
MD uppdaterar oljelistan med MPM och Motul och tar bort Payback 9000 som inte godkänts
vid test.

§ 171

Nästa Möte
Nästa möte den 30/6 2021 klockan 19:00 via teams

§ 172

Övriga frågor
JA informerar om förändringar på kansliet som kommer att innebära lättnad i arbetsbördan
för utskotten.

§ 173

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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