PROTOKOLL KA 01/05
fört vid utskottsmöte 2005-01-16
Närvarande

Monica Möller, (M.M), ordf.
Rickard Mikaelsson, (R.M), sekr.
Christer Åman

Kartingutskottet

§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
§ 7
§ 8
§ 9
§ 10

Mötets öppnande
Godkännande av dagordning
Föregående mötes protokoll
Konferens Syd
Arbetshelg i Lund
Nordiskt möte i Göteborg
Uttagning till NoM och Nordic Trophy
Övriga frågor
Nästa möte
Mötets avslutande

§ 1 Mötets öppnande
M.M. hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående mötes protokoll
Föregående mötesprotokoll diskuterades, några förändringar föreslogs, protokollet kommer
att justeras och skickas sedan in.

§ 4 Konferens Syd
Utskottet diskuterade konferens syd och utskottets delaktighet. Utskottet ämnar delta under
några timmar på lördagseftermiddagen men kommer att använda stora delar av helgen till att
arbeta med aktuella ärenden.

§ 5 Arbetshelg i Lund
Utskottet diskuterade vilka tidsramar som gäller för helgen och vilka ärenden som kommer att
diskuteras. Bland annat så kommer regeländringar att diskuteras, både i de nationella tävlingsreglerna och de nationella tekniska reglerna, men även SM- och RM-reglerna. Utskottet
kommer även att diskutera Sport 2000 och klassen framtid. Sammanställningen av vägningarna och eventuella viktförändringar kommer att diskuteras. Utöver detta så kommer även SMprojektet, banbesiktningsfrågor och CL-kursen att diskuteras. Utskottet kommer även att träffa säkerhetsgruppen för att diskutera bansäkerhet, säkerhetsstolar och karting rattar.

§ 6 Nordiskt möte i Göteborg
Utskottet diskuterade upplägget av det nordiska mötet i Göteborg och vilka frågor som bör
diskuteras. Utskottet diskuterade även mer praktiska frågor runt helgen.

§ 7 Uttagning till NoM och Nordic Trophy
Utskottet beslutade att uttagningen av förarna till NoM i klasserna ICA-J, ICA och ICC
kommer att i huvudsak göras i samband med SM-serien. Utskottet beslutade även att uttagningen av förare i klass Yamaha till Nordic Trophy kommer att i huvudsak göras under RMserien. Utskottet kommer att bedöma förarnas prestationer under SM/RM-serien i sitt urval,
och inte enbart följa resultaten i de sista racen. Även andra tävlingar, utanför SM/RM-serien,
kommer att vägas in i bedömningen. Utskottet förbehåller sig dock rätten att välja förare som
inte deltagit i SM eller RM om utskottet så önskar.

§ 8 Övriga frågor
Utskottet beslutade att tilldela följande förare dispens att träna i klass Yamaha.
Mattias Lyktberg
Emma Nilsson
Vanessa Söderberg
Utskottet har blivit inbjuden att delta i Västra Bilsportdistriktets konferens i februari. Tyvärr
så infaller konferensen i en intensiv period av utskottets arbete och utskottet anser sig inte ha
tid att medverka den aktuella helgen.
Utskottet beslutade även att beställa hem en bensinmätare av modell Digatron DT-15. Utskottet kommer att kontakta Övre Norras Bilsportdistrikt som även har visat intresse för att införskaffa en sådan mätare och samordna beställningen.

§ 9 Nästa möte
Nästa möte planeras till den 29-30 januari.

§ 10 Mötets avslutande
M.M. tackade deltagarna för deras medverkan och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Rickard Mikaelsson, sekr.

Monica Möller, ordf.

PROTOKOLL KA 02/05
fört vid utskottsmöte 2005-01-29, 02-06, 02-26/27.
Närvarande

Monica Möller (M. M.), ordf.
Rickard Mikaelsson (R.M.), sekr.
Christer Åman (C.Å.)

Kartingutskottet
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Mötets öppnande
Godkännande av dagordning
Föregående mötes protokoll
Bensinmätare
Godkända oljor
TV-produktion av SM-serien
Bertils Kanna
Dispenser
Promotionklasser
Inkomna skrivelser
Rotax Max
Nationella regler
Viktgränser
Puttigång förbudet
AMB transponder system
Katalysatorer i nationella klasser
Sport 2000
Vevaxel i klass Yamaha
Däckreglemente vid NoM och Yamaha Nordic Trophy
Däckreglemente vid SM-serien
Däck från föregående homologeringsperiod
Säkerhetsgruppen
Fjärrstyrda varningsljus
Krishanteringsplan
Vagnbok
Förbundsfunktionärsutbildning
Nästa möte
Mötets avslutande

§ 11 Mötets öppnande
M.M. hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 12 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 13 Föregående mötes protokoll
Föregående mötesprotokoll diskuterades, har justerats och inskickats.

§ 14 Bensinmätare
KU diskuterade en bensinmätare av märke Digatron som tagits fram som ersättning för den
mätare som används av CIK och i Italien. Norrlandscupen och Crosskartutskottet har även
visat intresse för produkten. Kostnaden per mätare är 495 USD.
Beslut: Att köpa in angiven bensinmätare.

§ 15 Godkända oljor
KU diskuterade föreslagen lista med godkända oljor för tävlan i Karting 2005. Lista har tagits
fram i samarbete med team/handlarföreningen samt utifrån de uppgifter som KU har samlat
på sig under de senaste två årens SM-tävlingar och består av 14 olika oljor.
Beslut: Att fastställa föreslagen lista över godkända oljor för 2005.

§ 16 TV-produktion av SM-serien
KU diskuterade det möte som genomfördes tillsammans med Power Media, Ward Racing och
Magnus Öhrström på SBF:s kansli under fredagen den 4 februari.
Beslut: Att ge SBF i uppdrag att teckna avtal med Power Media och Ward Racing.

§ 17 Bertils Kanna
KU har nominerat Bergs MK till utmärkelsen Bertils Kanna för en väl genomförd SMdeltävling.
Beslut: Att nominera Bergs MK till Bertils Kanna.

§ 18 Dispenser
Beslut: Att ge Niklas Hjärner dispens att träna och tävla i klass Sport 2000.
Att ge Emilia Wahlqvist dispens att träna i klass Yamaha
Att ge Erik Bodin dispens att träna i klass Mini
Att ge Andreas Andersson förlängd dispens för 2005-2006 att träna och uppvisningsköra utifrån sitt funktionshinder.
På förekommen anledning vill KU påpeka att inga dispenser beviljas Cadettiförare att träna
eller tävla i klass Micro.

§ 19 Promotionklasser
KU diskuterade konceptet promotionsklasser och beslutade att införa en paragraf i de nationella reglerna för att öppna upp för eventuella framtida promotionsklasser. KU kommer även
att undersöka förutsättningarna för eventuella promotionsklasser.
Beslut: Att införa en paragraf angående promotionsklasser i de nationella reglerna.

§ 20 Inkomna skrivelser
KU har mottagit en skrivelse från Synsam Racing angående SBF:s resebidrag. KU diskuterade skrivelsen och beslutade att skicka den vidare till styrelsen.
KU har mottagit en motion från Lars Edvall till rådsmötet angående publiceringen av resultatlistor på SBF: s hemsida. KU är positiva till motionen.
KU har mottagit en skrivelse från Forsman Motor AB innehållande tyska homologeringshandlingar för Parilla-Gazelle.

KU har mottagit en skrivelse från Jan-Christer Udén och Juridiska Kommittén angående deras
remiss för revidering av regler. KU diskuterade skrivelsen och även om KU var positiv till
vissa delar av skrivelsen så var KU även negativ till andra delar och finner vissa svårigheter
att godkänna allt för långtgående likriktning mellan sportgrenarna.
KU har mottagit en utredning från Radne Motor AB angående faktorer som påverkar variationer i effekten för serietillverkade tvåtaktsmotorer. KU diskuterade utredningen och ämnar
fortsätta diskussionen med Radne för att finna lämpliga åtgärder för framtiden.
KU har mottagit en skrivelse från Norges Bilsportförbund angående kollision i tävlingskalendern. KU följer upp skrivelsen i ett försök att få parterna att hitta en lösning på problematiken.
KU har mottagit en skrivelse från Ove Bengtsson angående kollision i tävlingskalendern. KU
har diskuterat skrivelsen och sänt svar.

§ 21 Rotax Max
KU har mottagit en skrivelse från Radne Motor AB angående introduktion av Rotax Max som
en promotionsklass. KU diskuterade skrivelsen.
Beslut: Att fortsätta diskussionen med Radne Motor AB angående en eventuell introduktion
av klassen som promotionsklass.
Att undersöka konsekvenserna vid en sådan introduktion i relation till nuvarande klasser, åldergränser och teknisk utveckling.

§ 22 Nationella regler
KU har varit i kontakt med Sören Johansson angående tryckning av de nationella reglerna.
Johansson godkände att KU skickade reglerna för tryckning innan styrelsen har fattat ett formellt beslut angående reglerna.
Beslut: Att skicka de nationella reglerna till tryckning.

§ 23 Viktgränser
KU diskuterade det material som inkommit angående vikterna i de nationella klasserna.
Beslut: Att inte ändra viktgränser för de nationella klasserna under 2005.

§ 24 Puttigång förbudet
KU diskuterade puttigång förbudet i relation till de nationella och internationella klasserna.
KU diskuterade även förbudet med banbesiktningsgruppen.
Beslut: Att avskaffa puttigång förbudet för de internationella klasserna från och med
2005-03-01.
Att behålla puttigång förbudet för de nationella klasserna.

§ 25 AMB transponder system
KU har uppmärksammats på förändringar i AMB transponder systemet och diskuterade denna
förändring.
Beslut: Att publicerar information angående denna förändring.

§ 26 Katalysatorer i nationella klasser
KU har tagit del tekniska kommitténs skrivelse angående katalysatorer i nationella klasser.
Beslut: Att tillskriva samtliga leverantörer av motorer angående skrivelsen.

§ 27 Sport 2000
KU diskuterade klass Sport 2000.
Beslut: Att kvarstå vid gällande motorreglemente i klass Sport 2000 för 2005.
Att genomföra en utvärdering för att skapa ett bättre underlag för beslut angående framtida motorreglemente i klass Sport 2000.

§ 28 Vevaxel i klass Yamaha
KU diskuterade möjligheten att tillåta renovering av förslitningsytor på vevaxeln i klass Yamaha. KU tog även upp frågan på nordiskt möte där samtliga länder godkände åtgärden.
Beslut: Att tillåta renovering av förslitningsytor under lagren på vevaxeln i klass Yamaha
från och med 2005-03-01.

§ 29 Däckreglemente vid NoM och Yamaha Nordic Trophy
KU diskuterade däckreglementet för NoM och Yamaha Nordic Trophy.
Beslut: Att begära in däcksofferter till NoM och Yamaha Nordic Trophy.

§ 30 Däckreglemente vid SM-serien
KU diskuterade däckreglementet för SM-serien.
Beslut: Att begära in intresseanmälningar från intresserade leverantörer av CIK-homologerade
däck till SM-serien.

§ 31 Däck från föregående homologeringsperiod
KU har mottagit en förfrågan angående möjlig användning av däck från föregående homologeringsperiod under en begränsad tidsperiod. KU diskuterade förfrågan.
Beslut: Att inte godkänna användning av däck från föregående homologeringsperiod för
tävling under 2005.
Att godkänna användning av däck från föregående homologeringsperiod för
träning under 2005.

§ 32 Säkerhetsgruppen
KU har diskuterat med säkerhetsgruppen angående elektronik på/i ratten, säkerhetsstol för
karting framtagen i Tyskland samt bansäkerhet, främst rörande avåkningszoner.
Beslut: Att behålla nuvarande regelverk angående elektronik på/i ratt.
Att fortsätta undersökningen runt säkerhetsstolen.
Att samarbeta med banbesiktningsgruppen och säkerhetsgruppen för att finna lämpliga
åtgärder för att förbättra bansäkerheten.

§ 33 Fjärrstyrda varningsljus
KU diskuterade fjärrstyrda varningsljus tillsammans med banbesiktningsgruppen.
Beslut: Att kvarstå vid beslutet att tillåta fjärrstyrda varningsljus vid vanlig klubbträning, men
inte vid träning vid tävling, samt under tävling.

§ 34 Krishanteringsplan
KU och banbesiktningsgruppen diskuterade ett förslag till krishanteringsplan med vinkling
mot karting.
Beslut: Att fortsätta arbeta med underlaget.

§ 35 Vagnbok
KU diskuterade förutsättningarna att introducera ett liknande system som vagnbok även i karting. Dokumentet skulle användas vid besiktningar för att bära information mellan tävlingsplatserna.
Beslut: Att undersöka förutsättningarna och möjligheterna för ett sådant system.

§ 36 Förbundsfunktionärsutbildning
KU diskuterade fortsättningen för deltagarna i höstens förbundsfunktionärsutbildning. KU har
meddelat deltagarna den interna planen och kommer att upprätthålla dialogen.

§ 37 Nästa möte
Nästa möte planeras till den 20 mars

§ 38 Mötets avslutande
M.M. tackade deltagarna för deras medverkan och avslutade mötet

Vid protokollet

Justeras

Rickard Mikaelsson, sekr.

Monica Möller, ordf.

PROTOKOLL KA 03/05
fört vid utskottsmöte 2005-03-18 i Knivsta
Närvarande

Monica Möller, ordf.
Rickard Mikaelsson, sekr.
Christer Åman

Kartingutskottet
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Mötets öppnande
Godkännande av dagordning
Föregående mötes protokoll
Tillåtna oljor i Cadetti
Dispenser
Rotax Max
Nationella homologeringar
Kartingutskottet
SM 2005
Viking Trophy informationsblad
NEZ-möte
Nästa möte
Mötets avslutande

§ 39 Mötets öppnande
M.M. hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 40 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 41 Föregående mötes protokoll
Föregående mötesprotokoll diskuterades, har justerats och inskickats.

§ 42 Tillåtna oljor i Cadetti
KU diskuterade listan över godkända oljor i relation till klass Cadetti.
Beslut: Att inte tillämpa listan på Cadetti, utan tillåta användning av valfri olja, med hänvisning till att klassen inte tävlar.

§ 43 Dispenser
Beslut: Att tilldela Robin Jonasson dispens att tävla och träna i Sport 2000.

§ 44 Rotax Max
KU diskuterade alternativet att introducera Rotax Max som en promotion klass.
Beslut: Att införa Rotax Max som promotionklass.

§ 45 Nationella homologeringar
KU diskuterade faktureringsunderlaget avseende nationella homologeringar av motorer klass
Sport 2000 för perioden 2005-2007.
Beslut: Att fakturera Radne Motor AB, Forsman Motor AB och Dino A/S enligt faktureringsunderlaget.

§ 46 Kartingutskottet
KU diskuterade bemanningen i Kartingutskottet utifrån ett upplevt behov av utökning.
Beslut: Att åter ta kontakt med styrelse och valberedning för att diskutera frågan.

§ 47 SM 2005
KU diskuterade arbetet runt SM-serien 2005.

§ 48 Viking Trophy informationsblad
KU diskuterade Viking Trophy och behovet att informera våra förare om tävlingen.
Beslut: Att skapa ett informationsblad angående Viking Trophy för utdelning i samband med
Klippan Cup.

§ 49 NEZ-möte
KU diskuterade NEZ-mötet i Tallinn den 2-3 april.
Beslut: Att efter diskussion med Lennart Lundberg ge honom mandat att företräda KU på
plats i Tallinn.

§ 50 Nästa möte
Nästa möte planeras till den 13 april.

§ 51 Mötets avslutande
M.M. tackade deltagarna för deras medverkan och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Rickard Mikaelsson, sekr.

Monica Möller, ordf.

PROTOKOLL KA 04/05
fört vid utskottsmöte 2005-04-13
Närvarande

Monica Möller (M. M.), ordf.
Rickard Mikaelsson (R.M), sekr.
Christer Åman (C.Å)

Kartingutskottet
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Mötets öppnande
Godkännande av dagordning
Föregående mötes protokoll
Det framtida utskottsarbetet
Säkerhetsgruppen
Förbundsfunktionärsgruppen
CIK licenser
Landslagskläder
SM-däck
SM-arrangörer 2006
Promotionklasser
Nordiska mästerskapet
Nästa möte
Mötets avslutande

§ 52 Mötets öppnande
M.M. hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 53 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 54 Föregående mötes protokoll
Föregående mötesprotokoll diskuterades, har justerats och inskickats.

§ 55 Det framtida utskottsarbetet
KU diskuterade M.M:s. nya position som styrelseledamot i SBF, som innebär att M.M. lämnar KU i och med detta mötet, och konsekvenserna detta ger för utskottsarbetet. M.M. meddelade att hon hade uppdraget att vara KU:s fadder i styrelsen.
Beslut: Att lämna ordförande posten vakant tills vidare.
Att börja flytta över arbetsuppgifter från M.M. till R.M. och C.Å.
Att ge attesteringsrätt för SM-ärenden till R.M. och attesteringsrätt i alla andra ärenden
till C.Å.
Att arbeta tillsammans med valberedningen för att snarast finna fler ledamöter till KU.

§ 56 Säkerhetsgruppen
M.M. berättade om sitt samtal med säkerhetsgruppen den 8 april, angående hanteringen av
jippoevenemang och elektronisk utrustning på/i ratten.
Beslut: Att fortsätta dialogen med säkerhetsgruppen.

§ 57 Förbundsfunktionärsgruppen
KU diskuterade förbundsfunktionärsgruppen och de deltagare som Kartingen hade vid förbundsfunktionärsutbildningen. KU diskuterade framtida händelser och den ekonomiska ramen
för eventuella uppdrag.

§ 58 CIK licenser
KU diskuterade åldergränser för CIK-licenser och de rykten som går bland de aktiva. KU var
eniga om att inga nya direktiv eller beslut har kommit från CIK.

§ 59 Landslagskläder
M.M. har varit i kontakt med andra sportgrenar angående förbundskläder/landslagskläder till
förare. KU hänvisade representanterna för de andra sportgrenarna att diskutera detta med Leif
Olausson.

§ 60 SM-däck
KU diskuterade de intresseanmälningar som inkommit från Radne och Forsman angående
medverkan i SM-serien 2005.
Beslut: Att teckna avtal med Radne och Forsman om förutsättningarna som KU anser vara
nödvändiga uppnås.
Att fastställa däcklistan för SM-serien 2005.

§ 61 SM-arrangörer 2006
KU diskuterade SM-serien 2006.
Beslut: Att annonsera efter SM-arrangörer för 2006.

§ 62 Promotionklasser
KU diskuterade önskemålet från Forsman Motor AB att teckna avtal om en promotionklass.
Beslut: Att förhandla med Forsman Motor AB angående en promotionklass och teckna avtal
om förutsättningarna som KU anser vara nödvändiga uppnås.

§ 63 Nordiska mästerskapet
KU diskuterade NoM 2005, bland annat angående däck, bensin och representation. KU diskuterade även Finlands ställningstagande till NoM.
Beslut: Att skicka en skrivelse till Finland för att få ett slutgiltigt ställningstagande angående
NoM 2005.
Att utarbeta en alternativ lösning för att hantera bortfallet om Finland drar sig ur NoM.

§ 64 Nästa möte
KU bestämde inget datum för nästa möte.

§ 65 Mötets avslutande
Mötet avslutades med att C.Å. och R.M. tackade M.M. för den tid som varit och önskade
M.M. lycka till i styrelsearbetet. M.M. tackade för sig och önskade lycka till.

Vid protokollet

Justeras

Rickard Mikaelsson, sekr.

Monica Möller, ordf.

PROTOKOLL KA 05/05
fört vid utskottsmöte 2005-05-12, 05-17, 05-24.
Närvarande

Rickard Mikaelsson (R. M), sekr.
Christer Åman (C. Å)

Kartingutskottet
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Mötets öppnande
Godkännande av dagordning
Föregående mötes protokoll
Dispenser
Bensinkontroller
Märkutrustning
Mätutrustning
TV-produktionen av SM-serien
Etanolbränsle
Däck vid NoM 2005
Priser vid SM/RM 2005
Regndäck Sport 2000
Däcksbredd
Vepa
Nästa möte
Mötets avslutande

§ 66 Mötets öppnande
R. M. och C.Å. hälsar varandra välkomna och öppnar mötet.

§ 67 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 68 Föregående mötes protokoll
Föregående mötesprotokoll har justerats och inskickats.

§ 69 Dispenser
Beslut: Att ge åldersdispens till Robin Seger att träna och tävla i klass Sport 2000.

§ 70 Bensinkontroll
R. M. berättade om arbetet med arbetsmanualen för den nyinköpta bensinmätaren, samt den
hjälp som Björn Sandin har givit till KU i arbetet med utveckla rutiner för bensinkontroller.
KU diskuterade frågan.
Beslut: Att KU ska finansiera del av kostnaden för framtagandet av referensgrafer för de godkända oljorna.
Att godkänna och offentliggöra den arbetsmanual som framtagits.

Att godkänna och offentliggöra de oljegrafer som framtagits av Björn Sandin.

§ 71 Märkutrustning
C.Å. berättade om den märkutrustning som han ansåg lämplig för SM/RM-serien samt NoM.
KU diskuterade frågan.
Beslut: Att KU att ska köpa in de streckkods etiketter som behövs för SM/RM-serien samt
NoM.
Att KU ska köpa in en portabel streckkodsläsare.

§ 72 Mätutrustning
C. Å. berättade om den volymmätningsutrustning som han ansåg lämplig att köpa in för att
kunna mäta cylindervolymen. KU diskuterade frågan.
Beslut: Att KU ska köpa in volymmätningsutrustning för att kunna mäta cylindervolymen.

§ 73 TV-produktionen av SM-serien
KU diskuterade de problem som har uppstått angående TV-produktionen av SM-serien. Arrangerande klubbar är informerade om problematiken och marknadschef Magnus Öhrström är
inkopplad i ärendet.
Beslut: Att fortsätta arbetet med att försöka lösa dessa problem tillsammans med Magnus
Öhrström.

§ 74 Etanolbränsle
KU diskuterade styrelsebeslutet att tillåta etanolbränsle i alla sportgrenar.
Beslut: Att förbjuda etanolbränsle i karting med omedelbar verkan och beslutet gäller tills
vidare.
Att genomföra en konsekvensanalys angående en eventuell introduktion av
etanolbränsle i karting.

§ 75 Däck vid NoM 2005
KU diskuterade de däcksalternativ som fanns för NoM 2005.
Beslut: KU beslutade att följande däck ska användas under NoM 2005.
Slick
ICC
FA, ICA
ICA junior
Yamaha

Bridgestone YJB
Vega XS
Vega XS
Vega SL6

10x4.50-5
10x4.60-5
10x4.60-5
10x4.50-5

11x7.10-5
11x7.10-5
11x6.50-5
11x7.10-5

Per set
1500:1400:1300:1140:-

Regndäck
ICC
FA, ICA
ICA junior
Yamaha

Bridgestone YJP
Vega W4
Vega W4
Vega W4

10x4.50-5 11x6.00-5
10x4.20-5 11x6.00-5
”
”
”
”

1900:1500:1500:1500:-

§ 76 Priser vid SM/RM 2005
KU diskuterade inköp av totalpriser till SM/RM 2005.
Beslut: Att göra beställning och inköp av totalpriser från Föreningsprodukter i likhet med
förra årets upplägg.

§ 77 Regndäck Sport 2000
KU diskuterade regndäcken i klass Sport 2000.
Beslut: Att ge dispens för användning av fjolårshomologerat regndäck i klass Sport 2000.

§ 78 Däcksbredd
KU diskuterade däcksbredd i klass Mini.
Beslut: Att begränsa däcksbredden i klass Mini.

§ 79 Vepa
KU diskuterade behovet av att köpa in en vepa till SM/RM för att använda bakom prispall och
intervjuplats under SM/RM-serien.
Beslut: Att låta tillverka en vepa och lägga kostnaden på SM/RM-budgeten.

§ 80 Nästa möte
KU beslutade inte om datum för nästa möte

§ 81 Mötets avslutande
R. M. och C.Å. tackade varandra för ett givande möte och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Rickard Mikaelsson, sekr.

Christer Åman
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§ 82 Mötets öppnande
T.J hälsade övriga ledamöter välkomna och öppnar mötet.
§ 83 Godkännande av dagordning
Ingen dagordning är cirkulerad innan mötet, deltagarna skapade en på plats och godkände
den.
§ 84 Föregående mötes protokoll
Föregående mötesprotokoll har justerats och inskickats.
§ 85 Utskottsekonomi
Styrelsen har framfört en oro för kostnadsutvecklingen inom en rad utskott, Kartingutskottet
var en av dessa. Kartingutskottet begärde därför ut utskrifter från huvudboken på utskottseko-

nomin för att kunna kontrollera ekonomin och skapa sig en klar bild av kostnadsutvecklingen.
KU fann en rad punkter i huvudbokens redovisning som inte verkade stämma med utskottets
verksamhet. KU:s slutsats var att utskottets ekonomi är god och att det snarare rör sig om felkonteringar.
Beslut: Kartingutskottet beslutade att ta upp utskottsekonomin till diskussion med utskottets
fadder i styrelsen samt kansliet.
§ 86 SM/RM-ekonomi
Kartingutskottet har begärt ut utskrifter från huvudboken på SM/RM-ekonomin och fann en
rad punkter i redovisningen som väckte anledning till diskussion.
Beslut: Kartingutskottet beslutade att ta upp SM/RM-ekonomin till diskussion med kansliet.
§ 87 Etanolbränsle
Kartingutskottet diskuterade senaste tidens rön om säkerhetsproblem med etanolbränsle. KU
har även diskuterat frågan etanolbränsle, utöver säkerhetsaspekten, med Crosskartutskottet
och KU:s fadder i styrelsen. KU diskuterade även den tidigare påtänkta konsekvensanalysen.
Beslut: Kartingutskottet beslutade att bordlägga konsekvensanalysen tills vidare.
§ 88 Red Bull
Kartingutskottets besökte Red Bull arrangemanget i Stockholm den 14 augusti. KU fann arrangemanget glädjande och vill tacka alla inblandade i arrangemanget för en väldigt positiv
upplevelse.
Beslut: Kartingutskottet beslutade att undersöka möjligheten för fortsatt samarbete.
§ 89 Säkerhetsstol
Kartingutskottet tog del av information från Tyskland om en säkerhetsstol som de tagit fram
för Karting.
Beslut: Kartingutskottet beslutade att arbeta vidare i frågan.
§ 90 Säkerhetsrattstång
Kartingutskottet tog del av information från Tyskland om en säkerhetsrattstång som de tagit
fram för Karting.
Beslut: Kartingutskottet beslutade att arbeta vidare i frågan.
§ 91 SM DVD-skiva
Kartingutskottet diskuterade produktionen av en DVD-skiva av SM-sändningarna som ska gå
till försäljning. KU har tagit fram en intresseanmälan som delades ut i samband med SM/RMdeltävlingen i Kalmar.
Beslut: Kartingutskottet beslutade att tillåta producera en DVD-skiva av SM-sändningen utifrån det bedömda intresset för produkten.
Kartingutskottet beslutade att kostnader och intäkter för den produktion ska
kontoföras på utskottsekonomin.
§ 92 Internationellt homologerade motorer
Kartingutskottet diskuterade övergången bland internationellt homologerade motorer från 100
cc till 125 cc. KU ser detta både som ett problem och en möjlighet. KU diskuterade främst hur

de gamla 100 cc motorerna ska hanteras och om det finns möjligheter att hitta fortsatta användningsområden för dessa motorer.
Beslut: Kartingutskottet beslutade att arbeta vidare i frågan.
§ 93 Homologerade däck i nationella klasser
Kartingutskottet diskuterade vilka däck som ska homologeras nationellt för 2006.
Beslut: Kartingutskottet beslutade att förlänga avtalen med de nationellt homologerade däcken
för 2006 med undantag för avtalet med Dunlop i klass Sport 2000 som inte förlängs.
Kartingutskottet förbehåller sig rätten att utse däck i RM-serien.
§ 94 Homologerade däck i internationella klasser
Kartingutskottet diskuterade vilka däck som ska homologeras för de internationella klasserna
för 2006.
Beslut: Kartingutskottet beslutade att förlänga beslutet om fria internationellt homologerade
däck i enskilda tävlingar för 2006.
Kartingutskottet beslutade att förlänga beslutet om homologerat enhetsdäck för
internationella klasser i serietävlingar för 2006.
Kartingutskottet beslutade att begära in anbud på enhetsdäck i för internationella
klasser i serietävlingar.
Kartingutskottet förbehåller sig rätten att utse enhetsdäck i SM-serien.
§ 95 CL-kursen i höst
Kartingutskottet diskuterade höstens CL-kurs.
Beslut: Kartingutskottet beslutade att inte genomföra en CL-kurs under hösten 2005.
§ 96 Bilsportsmässan
Kartingutskottet diskuterade hösten Bilsportsmässa. Leif Olausson är engagerad i projektet
och arbetet är påbörjad.
Beslut: Kartingutskottet beslutade att arbeta vidare med förberedelserna av mässan.
§ 97 SGA-träff
Kartingutskottet diskuterade höstens SGA-träff.
Beslut: Kartingutskottet beslutade att bjuda in till och genomföra en SGA-träff 22-23 oktober.
§ 98 Banbesiktningsträff
Kartingutskottet diskuterade höstens banbesiktningsträff.
Beslut: Kartingutskottet beslutade att bjuda in till och genomföra en banbesiktningsträff den
22-23 oktober.
§ 99 Bosönlägret
Kartingutskottet diskuterade höstens Bosönläger. Kansliet och Åsa Gerdes arbetar med lägret.
Beslut: Kartingutskottet beslutade att upprätthålla kontakt med kansliet och samarbeta med
dem för att genomföra lägret.

§ 100 SM 2006
Kartingutskottet diskuterade mötet med Ward/Prosi och Magnus Öhrström angående ett fortsatt samarbete inför SM 2006. Kartingutskottet fann mötet som givande.
Kartingutskottet diskuterade även upplägget för tävlingen och en enkät har tagits fram för att
inhämta de aktivas åsikter på tävlingen. Denna enkät delades ut i samband med tävlingen i
Kalmar.
Beslut: Kartingutskottet beslutade att upprätthålla kontakten och arbeta vidare inför SM 2006.
§ 101 Raket motorerna
Kartingutskottet diskuterade Raketmotorerna och den upplevda problematiken som finns med
motorerna. Kartingutskottet diskuterade även de regelförändringar som är presenterade i Finland och Danmark angående Raket motorerna.
Beslut: Kartingutskottet beslutade att ge i uppdrag till Leif Radne att undersöka möjligheterna
att modifiera kolven för att jämna ut de upplevda olikheterna mellan motorerna.
§ 102 Landslagskläder
Kartingutskottet har mottagit ett önskemål om att landslagskläder ska ges till de svenska förarna i Superkart EM. KU har ett antal tröjor och kepsar kvar sedan Nordiska mästerskapet
men en kompletteringsbeställning skulle vara nödvändig.
Kartingutskottet diskuterade även förutsättningen att ta fram en kollektion med karting kläder
med Sverige motiv för försäljning via förbundets hemsida. Intresse för sådana kläder har
framförts till utskottet från internationellt aktiva förare.
Beslut: Kartingutskottet godkänner en kompletteringsbeställning av landslagskläder.
Kartingutskottet beslutar att undersöka möjligheterna och intresset för en
förbundskollektion med kläder för karting.
§ 103 Kantmarkeringar
Kartingutskottet har mottagit en skrivelse från Skövde MK angående kantmarkeringarna i de
nationella banbestämmelserna. Kartingutskottet diskuterade frågan.
Beslut: Kartingutskottet beslutade att skicka skrivelsen vidare till banbesiktningsgruppen för
en första hantering av frågeställningarna.
§ 104 Nästa möte
Nästa möte planeras till den 4 september.
§ 105 Mötets avslutande
T.J. tackade övriga deltagare för deras medverkan och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Rickard Mikaelsson, bitr. sekr.

Tord Janervik, ordf
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§ 106 Mötets öppnande
T.J hälsade övriga ledamöter välkomna och öppnar mötet.

§ 107 Godkännande av dagordning
Ingen dagordning är cirkulerad innan mötet, deltagarna sammanställde en dagordning från
öppna punkter och godkände den.

§ 108 Föregående mötes protokoll
Föregående mötesprotokoll har justerats och skickats in till förbundet.

§ 109 NEZ samarbetet
Kartingutskottet diskuterade NEZ-samarbetet och att utvecklingen av detta. Svensk karting
behöver en representant vid NEZ mötet i oktober för att kunna följa med och påverka dess
utveckling. DO kunde tänka sig att ta den uppgiften för det kommande året. Kartingutskottet
sammanställer underlag och samt nya förslag till nästa NEZ-möte.
Beslut: Kartingutskottet beslöt att Dennis Olausson skall vara Svenks Kartings representat vid
NEZ-möten det kommande året.

§ 110 SM/RM 2006
Kartingutskottet diskuterade datum för nästa års SM serie. Man var överens om att denna bör
spikas så snart som möjligt, men utskottet vill först höra med de arrangörer som anmält intresse innan datum spikas.

§ 111 Godkända oljor 2006
Kartingutskottet har undersökt hur oljelistan har fungerat under året. Använd på rätt sätt så är
den ett bra stöd för de tekniska kontrollanterna vid tävlingarna. Flera oljeleverantörer har hört
av sig och vill ha med sin olja. Oljan måste dock mätas upp och godkännas av Kartingutskottet innan den läggs till listan.
Beslut: Kartingutskottet beslöt att behålla oljelistan för 2006 års säsong. Oljelistan skall öppnas upp för fler oljor och en intresseanmälan för att få med sin olja till 2006 skall publiceras
officiellt under hösten.

§ 112 Anmälarlicenser
Kartingutskottets har blivit varse om missförstånd och tolkningsproblem gällande anmälarlicenser. CÅ redogjorde för SBF:s förändringsarbete med anmälningsblanketten och reglerna
kring denna.
Beslut: Kartingutskottet beslöt att avvakta SBF:s arbete i detta ärende.

§ 113 Nya banbestämmelser
Kartingutskottet diskuterade det underlag till nya banbestämmelser som framtagits av banbesiktnings-kommitén.
Beslut: Kartingutskottet beslutade att genomföra beslutsförslaget.

§ 114 Nästa möte
Frågan om nästa möte lämnades öppen.

§ 115 Mötets avslutande
T.J. tackade övriga deltagare för deras medverkan och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Dennis Olausson sekr.

Tord Janervik
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§ 116 Mötets öppnande
T.J. hälsade övriga ledamöter välkomna och öppnar mötet.

§ 117 Godkännande av dagordning
Dagordning fastslogs enligt förslag.

§ 118 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 119 SM 2006
Utskottet diskuterade anmälda arrangörer och möjliga datum.
Beslut:
Deltävling 1: 12-14 maj, beslut kunde ej tas, bordlades till nästa möte.
Deltävling 2: 2-4:e juni, arrangör Skellefteå MS.
Deltävling 3: 25-27 augusti, arrangör Uddevalla Kartingklubb.

§ 120 Upphandling av enhetsdäck
Utskottet diskuterade däcken inför nästa år. Uppfattningen var att det har fungerat bra under
2005 med några mindre undantag.
Beslut:
Upphandling av seriedäck och enhetsdäck SM inför säsong 2006.
Ny 3-års upphandling nationella klasser våren 2006.

§ 121 DVD SM 2005
DVD:n från SM serien diskuterades. Den ges som gåva till SM arrangörer och SM sponsorer.
Den kommer att skickas till de som förbeställt den under SM serien och finnas för försäljning
på förbundets hemsida.
Beslut:
Beställning av 100st DVD från produktionsbolaget.

§ 122 Bilsportmässan 2005
Förbundet har blivit meddelat om vilka som erhållit RM- och SM-tecken under året. Övriga
förberedelser har flutit på bra och vi hoppas på en attraktiv monter och en trevlig mässa.

§ 123 Nya oljor 2006
När anmälningstiden löpt ut i november kommer instruktioner att skickas ut till alla oljeleverantörer som anmält intresse.

§ 124 Möte SGA/Banbesiktningskommitén 22-23 oktober
Inbjudan skall skickas ut omgående.

§ 125 Karting collection
Bordlägges i avvaktan på förbundets arbete vad gäller förbundskollektionen.

§ 126 Licensdispens Racing -> Karting
Fredrik Svensson beviljades träningslicens t.o.m. 1 november i Sport2000.

§ 127 Motion angående beslutstruktur
En inkommen motion angående beslutsstrukturen i KU diskuterades.
KU var positiva till initiativet. KU kom fram till att det redan finns en demokratisk struktur
som KU kan använda som remissinstans vid beslutsfattande (SGA). KU vill prova att återuppliva den befintliga organisationen som fungerat bra periodvis men som de senaste åren tyvärr
inte utnyttjats till fullo.
Beslut:

Motionen avslogs med motiveringen att den befintliga demokratiska strukturen skall försöka
utnyttjas så som det varit tänkt. Skulle det inte fungera kan diskussionen om andra modeller
tas upp på nytt. Motionsställaren skall besvaras med skriftlig motivering.

§ 128 NEZ update
Ingen ny information.

§ 129 Övriga beslut
Ett antal regelfrågor diskuterades, inga beslut togs. Dessa skall tas upp under det kommande
SGA mötet.

§ 130 Nästa möte
Nästa naturliga sammankomst är SGA-träffen i Knivsta. Ingen ny tidpunkt beslutades av sittande möte.´

§ 131 Mötets avslutande
T.J. tackade alla deltagare och avslutade mötet

Vid protokollet

Justeras

Dennis Olausson sekr.

Tord Janervik

PROTOKOLL KA 09/05
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Tord Janervik, (T.J), ordf.
Dennis Olausson, (D.O), sekr
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§ 132 Mötets öppnande
T.J. hälsade övriga ledamöter välkomna och öppnar mötet.

§ 133 Godkännande av dagordning
Dagordning fastslogs enligt förslag.

§ 134 SM 2006
Arrangör för deltävling 1 diskuterades. Några team har hört av sig angående datum för deltävling 1. Datumet krockar med en tävling i Italien som de stora teamen avser att köra.
Beslut: Arrangör för deltävling 1 blir Järfälla MK. Nytt datum för deltävling 1 blir den 19-21
maj.

§ 135 Mötets avslutande
T.J. avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Dennis Olausson sekr.

Tord Janervik

PROTOKOLL KA 10/05
fört vid utskottsmöte 2005-12-11
T

Närvarande

Tord Janervik, (T.J), ordf.
Dennis Olausson, (D.O), sekr
Åsa Thorsell, (Å.T), ledamot
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§ 136 Mötets öppnande
T.J. hälsade övriga ledamöter välkomna och öppnar mötet.

§ 137 Godkännande av dagordning
Dagordning fastslogs enligt förslag.

§ 138 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 139 Elektronikförbud i Cadetti och Formel Micro
Utskottet diskuterade förslaget om att förbjuda elektronik i klasserna Cadetti och Formel Micro. Dessa klasser är introduktionsklasser och skall vara billiga och enkla, med syftet att förarna skall lära sig grundläggande tekniker och ha kul. I de åldrar som gäller för dessa klasser är
vidvinkelseende och simultankapacitet inte fullt utvecklade så alla distraktionsmoment inne-

bär en potentiell säkerhetsrisk. Frågan togs upp vid senaste SGA träffen där man var positiva
till förslaget.
Kartingutskottet beslutade att till 2006 införa elektronikförbud för klasserna Cadetti och Formel Micro. Ingen form av elektronik kommer att vara tillåten i dessa klasser (Alfano, varvräknare m.m.). Undantag för transponder för tidtagningssystem.

§ 140 Fälgbreddsbegränsning
Frågan om att begränsa fälgbredder diskuterades. Experimenterandet med olika fälgbredder i
framför allt Micro och Mini leder till fördyring av sporten. Frågan togs upp på den senaste
SGA träffen med positivt gensvar.
Utskottet beslutade om att införa fälgbreddsbegränsningar i Micro och Mini till säsong 2006.
Mått skall baseras på däcksfabrikanternas rekommenderade fälgbredder för de aktuella däcken plus en mindre variationsmarginal. De exakta måtten anslås senare på officiella meddelanden.

§ 141 Formel Micro åldersbegränsning
När utskottet tog bort det övre ålderstaket för Micro var tanken att föräldrarna själva skulle
avgöra när det var lämpligt att flytta upp till Mini. Det nuvarande läget där vissa förare är upp
emot 14 år är inte tillfredställande. Det är stor skillnad i mognad och erfarenhet mellan en
tioåring och en fjortonåring. Micro skall vara en introduktions/instegsklass och inte en karriärklass. För att uppmuntra återväxten och återinföra en naturlig föraromsättning i Micro föreslås en övre åldersgräns för Micro. Frågan diskuterades under senaste SGA mötet med positivt gensvar.
Utskottet beslutade att införa en övre åldersgräns i Micro. Micro får köras från 10 års ålder
(kalenderår) till och med det året man fyller 12 (kalenderår). Det innebär ett års överlapp mellan Micro och Mini för att möjliggöra ett visst mått av individuell övergång. Micro ålder: 10
år – 12 år. (Mini ålder 12 år – )

§ 142 Ny kontrollmetod för Raket
Karting utskottet diskuterade nya metoder för att göra tekniska kontroller på Raket-motorerna.
Vinkelskiva och fästanordning kommer att tas fram av Radne Motor AB.
Kartingutskottet beslutade att införa gradskiva som ny kontrollmetod från 2006. Instruktioner
läggs ut på SBF:s hemsida under kvartal ett 2006.

§ 143 Oljor
Kartingutskottet har fått in ca 12 intresseanmälningar. Oljorna kommer att mätas upp under
vintern och kommer att adderas till listan vartefter de blir godkända.

§ 144 Däck Yamaha
Leverantören av däck till Yamaha har meddelat att Vega XXL utgår ur sortimentet. Förslag
från leveratör är att ersätta XXL med SL6. SL6 kommer att vara jämförbart i pris och uthållighet mot XXL.
Utskottet beslutade att byta ut Vega XXL mot Vega SL6 i Formel Yamaha för år 2006.

§ 145 Övriga förslag från SGA
En samling blandade punkter från höstens SGA träff diskuterades. De kommer att tas med för
behandling vid regelrevideringen inför år 2006. Utskottets strävan är att reglerna skall gå ut
till SGA på remiss innan de fastslås.

§ 146 SM/RM möte
Arrangörerna för SM/RM 2006 skall bjudas in till uppstartsmöte den 20:e december klockan
19:00.

§ 148 Annons SM/RM-arrangör 2007
Utskottet diskuterade SM/RM inför år 2007.
Utskottet beslutade att annonsera efter intresserade arrangörer för SM/RM 2007 på förbundets
hemsida och i lämplig tidning.

§ 153 Träning i Rotax Max
Enligt avtal med Radne Motor AB får Radne Motor genomföra 10 st tävlingar per år i Rotax
Max. Avtalet har dock missat att ge tillstånd till träning.
Rent formellt innebär detta att Rotax Max bara får köra officiell träning och tävling under
dessa tävlingsdagar. All annan tid är det inte tillåtet att köra med Rotax Max då denna inte är
en officiell klass i Sverige.
Utskottet beslutade att avtalet med Radne Motor AB retroaktivt skall inkludera fri träning i
promotionklassen Rotax Max.

§ 149 Officiella meddelanden
Utskottet beslutade om att gå ut med officiella meddelanden vad gäller:
Elektronikförbud
Ny åldersgräns Micro
Nya däck Yamaha
Träning Rotax Max

§ 150 Inkomna motioner
Motion angående införande av Rotax Max som klass 2006.
Uskottet diskuterade motionen. Utskottet har träffat ett avtal med Radne Motor AB om att
driva Rotax Max som en promotionklass med 10 tävlingar per år 2005-2007. Rotax Max är
ingen officiell klass utan drivs helt och hållet av Radne Motor AB med godkännande från
kartingutskottet.
Rotax Max har blivit en mycket populär klass i övriga länder. 2007 kommer CIK med 125cc
motorer. Utskottet är övertygade om att Rotax Max och andra 125cc motorer enligt samma
modell som Rotax Max är en mycket bra utveckling för sporten. Men att ta in nya klasser får
påverkan på alla nuvarande klasser och detta bör göras med försiktighet.

Vi har redan idag ett stort antal klasser och det finns inte underlag för att ta in och skapa en
klass för varje motor. Utskottet ska under 2006 utreda frågan om Rotax Max och andra 125cc
klasser för att se vad som är bästa sättet att introducera dessa i Sverige. Utskottet avvaktar
även CIK:s beslut angående 125cc motorer för 2007.
Under 2006 låter vi Radne Motor driva Rotax Max vidare som promotionklass.
Utskottet beslutade att avslå motionen.

§ 151 Dispenser
En ansökan om dispens för nedklassning till debutantlicens.
Den normala licensnivån inom karting är nationell tävlingslicens. Debutantlicens är en tillfällig licens i väntan på den nationella tävlingslicensen.
Utskottet fann inga synnerliga skäl för att bevilja nedklassning och ansökan avslogs.

§ 152 Kurshelg våren 2006
Utskottet beslutade att hålla en kurshelg den 25-26 mars i Knivsta.
Kurshelgen ska omfatta två nivå 4 kurser.
CL-kurs med inriktning mot tävlingsledare
Teknikerkurs för tekniska kontrollanter.
I samband med kurshelgen kommer utskottet även att arrangera ett arrangörsmöte för 2006 års
SM/RM-arrangörer.

§ 149 Övriga beslut
Inga övriga beslut.

§ 150 Nästa möte
Ingen tidpunkt för nästa möte beslutades.

§ 151 Mötets avslutande
T.J. tackade alla deltagare och avslutade mötet

Vid protokollet

Justeras

Dennis Olausson sekr.

Tord Janervik

