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§  37  Mötets öppnande 
Tord Janervik hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
 
§  38  Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes.  
 
 
§  39 Bilsportmässan 
Ungefär samma upplägg och storlek som ifjol. Idéer finns på nya detaljer. 
Monteranmälan ska skickas in till SBF. 
  
 
§  40 SM 2007 
Orter som anmält intresse: Kristianstad, Hellsingborg, Svenstavik, Borlänge, Uddevalla, Upp-
sala har sökt. 
KU diskuterade de olika kandidaterna, viktiga kriterier är att anläggningarna är klara när man 
söker SM samt att anläggningar och arrangörer håller den kvalitet som ställs på ett SM. 
Datum skall undersökas ytterligare men intentionen är att ha tävlingarna i mitten på maj, skif-
tet juni/juli samt sista deltävlingen en vecka tidigare än årets tävling. 
Utskottet var av uppfattningen att TV sändningar skall åtminstone vara självfinansierade och 
skall inte bekostas av anmälningsavgiften. Årets producent har visat intresse för att även pro-
ducera TV för nästa år serie. Men intresse finns även från en annan producent. 
Priset för årets arrangör går till årets rokie: Uddevalla. 



§  41 Däckupphandling 
Däckupphandlingen är på väg ut till däckleverantörerna. 
Sista datum för offert är 1 november. 
 
 
§  42 Cadetti-avtalet 
Går ut 2006-12-31. KU diskuterade klassens utveckling och framtid. 
KU beslutade fråga SGA om eventuella förändringar. Utskottet förslår dock en förlängning på 
3 år. 
 
 
§  43 Sport 2000, 2008 
Homologeringen för klassen har klara brister. Regler behöver förtydligas. Utskottet diskutera-
de även eventuella nya motorer.    
 
 
§  44 Yamaha, 2008 
Homologering går ut 2007-12-31. Hur klassen skall utvecklas diskuterades. Homologerings-
handlingar behöver uppdateras. 
 
 
§  45 60cc motorer 
Utskottet diskuterade de nya motorerna och en eventuell introduktion i Sverige. Utskottet be-
slutade att inte föra in en 60cc klass under 2007, men att fortsätta utreda frågan för att kunna 
ta ett beslut inför säsong 2008. 
 
 
§  46 SGA-träff 
Utskottet beslutade arrangera en SGA träff i Knivsta 21-22 oktober. Träffen samordnas med 
funktionärsträffen som sker samtidigt. 
 
 
§  47 Funktionärsträff 
Utskottet beslutade bjuda in funktionärer med minst B-licens till funktionärsträff i Knivsta 
den 21-22 oktober. Antalet deltagare per distrikt begränsas. Syftet med träffen är att diskutera 
regler och ID-handlingar inför 2007 års regelrevidering.  
 
 
§  48 CL-kurs 
Utskottet beslutade att inte arrangera någon CL-kurs under hösten. Vi satsar på en CL-kurs 
under nästa vår istället. 
 
 
§  49  125cc motorer 2007 
Kartingutskottet har beslutat att behålla årets motorer i klassen ICAj (KF3) under 2007. 
Det kommer dock att vara tillåtet att använda de nya motorerna under fri träning i KF3. 
För klassen ICA (KF2) kommer de nya CIK klassade 125cc motorerna att gälla. 
Beslutet har tagits under consensus med Kartingutskotten i Finland och Norge. 
 
§  50 Dispenser 
Kartingutskottet beslutade bevilja följande dispenser: 

• Robin Lagerström, Mini 
• Team13 Lördaxx 12 augusti, Sport 2000 



• Robert Helling, Int C-licens NEZ 
• Emelie Blomberg, Yamaha 
• Oscar Ek, ICA 
• Emil Säisä, Micro 

 
 
§  51  Mötets avslutande 
Tord Janervik tackade för mötet och förklarade mötet för avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet Justeras 

Dennis Olausson, sekr. Tord Janervik, ordf. 
 


