Protokoll KA 14/2021
Datum: 2021-07-14
Plats:

Teamsmöte

Närvarande:
(* = beslutande)

* JA
* MP
* BS
MD
ML
KS
HS

Jo Anna Axelsson, Ordförande
Magnus Petersson, Ledamot
Bengt Söderberg, Ledamot
Mikael Dagberg Adj. Sekreterare
Mike Lundström, FTG
Kurt Sehlqvist, FTG
Henrik Sundström, FDG

Frånvarande:
MAP Maria Pedersen, FDG
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§ 191

Mötets öppnande
JA hälsar oss välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 192

Föregående mötesprotokoll
Det upprättade och justerade protokollet KA 13/2021 kontrollerades för att se om bordlagda
ärenden eller beslut finns att överföra till detta möte. Föregående protokoll godkändes för
publicering.

§ 193

Fastställande av mötets dagordning
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes.
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§ 194

Pågående ärenden
Regndäck Cadetti flyttas till nästa möte.
Viktjustering Rotax för Senior och Junior 125

§ 195

Homologeringar
Hur fortgår arbetet med förnyelse av homologeringar?
OM skrivs att samtliga homologeringar förlängs till 2021-12-31.
FTG får i uppgift att ta reda på vem som är importör/generalagent för respektive motor.

§ 196

Officiella meddelanden
OM skrivs att samtliga homologeringar förlängs till 2021-12-31. Se § 195

§ 197

Budget
Budgeten för 2021 Löper enligt plan.

§ 198

Dispenser
Inga dispenser har utfärdats under perioden.

§ 199

Karting on Tour
Karting on Tour har rullat igång i Kristianstad och sedan i Klippan. Det finns ett litet
logistikproblem med transport av släpet till de nordliga delarna av landet.

§ 200

SM 2021
Funktionärer ser ut att lösa sig inför SM.
Leverans av bränsle kommer att ske i tid efter kontakt med Aspen.
Rasbo MK har kontakt med däckleverantören för att stämma av antal däck.
Det har varit stora bekymmer att anmäla sig och betala via LoTs vilket skulle behöva lösas till
kommande SM.
BS meddelar att han inte kommer att kunna vara med på SM på grund av familjeskäl.
Jan-Åke Stigborg utses som ersättare som Domarordförande vid SM 2021.

§ 201

Regler
Önskemål har inkommit om en viktjustering av Rotax FR 125 i klasserna Junior och Senior
125. Förbundsteknikergruppen (FTG) har kontrollerat tider vid tidkörning på ett flertal
tävlingar och de finner i dagsläget ingen anledning att ändra vikten för den motortypen.
Mer statistik ska samlas in från tidkörningar under året.

§ 202

SM-Regler
SM-regler justeras vad det gäller sista anmälningsdag för SM 2022. Sista anmälningsdag sätts
till 2 veckor innan tävling och möjligheten att efteranmäla sig tas bort.
Västra Bilsportförbundet har gett tävlingstillstånd till KCV-tävlingar under både SM och VM
2021. Dessa tävlingar kan därför inte genomföras på dessa datum. KU meddelar berörda
parter i ärendet. KA 12.0 samt G 20.4 anger tydligt att det inte är tillåtet att genomföra
nationella tävlingar samtidigt som mästerskap så som SM, RM och VM.
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I SM klasserna är det tillåtet att använda två chassin under SM. Chassina kan vara av olika
fabrikat. Båda Chassina ska besiktas in vid besiktning innan tävling.
§ 203

Däckupphandling/Däck J60
MAP och ML har inom kort justerat förfrågningsunderlaget och det kommer att skickas in för
publicering den 2021-07-15.

§ 204

Oljelista
Årsavgiften för samtliga oljor utom en är nu betalda. KU avvaktar besked för den sista vilket
gör att oljelistan inte behöver justeras i dagsläget.

§ 205

Nästa Möte
Nästa möte hålls i Augusti.

§ 206

Övriga frågor
Vid svar på mail, SMS med mera ska funktionen ”svara alla” användas så att alla kan följa
diskussionen.
Nivån på tekniska kontroller vid tävlingar diskuterades. BS efterfrågar en högre kompetens
hos de närvarande teknikerna vid tävlingar.

§ 207

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

Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

___________________________________
Mikael Dagberg, adj. sekreterare

___________________________________
Jo Anna Axelsson, ordförande
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