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§ 69 Mötets öppnande
Tord Janervik hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 70 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 71 Kurser 2007
Utskottet diskuterade vilka kurser och träffar utskottet ska försöka arrangera under 2007.
Nivån på kurserna diskuterades, KU kom fram till att distrikten utbildar nya funktionärer på C
och B nivå. En naturlig stegring utan att utesluta för många blir då att kräva B-nivå för deltagare på KU:s kurser och träffar.
KU beslutade följande kurser och kursdatum:
• CL-kurs 17-18 mars.
• SGA/Funktionärsträff 20-21 oktober.
• CL-kurs 10-11 november.

§ 72 SM/RM 2008
Efter beslutet i KU protokoll nr: 7 så har utskottet fått in synpunkter på beslutet. KU kan inte
besluta att det är distrikten som ska anmäla in SM/RM arrangemang. Efter en del diskussioner
så kom KU fram till att andemeningen i beslutet kvarstår men vi formulerar om beslutet.
SM/RM är och skall vara ett högklassigt arrangemang. Det finns nästan ingen klubb som klarar detta helt på egen hand. För att säkerställa förankringen och engagemanget rekomenderar
kartingutskottet att ansökande arrangör samordnar resurserna åtminstone inom distriktet. Detta kan göras med egna kontakter och med hjälp av distriktets SGA.
SGA bör kontaktas när arrangören börjar fundera på att ansöka om SM/RM för samordning.
Ansökan med underskrift av distriktets SGA samt eventuella understödjande klubbar kommer
att prioriteras vid en urvalssituation.

§ 73 Däck nationellt 2007
KU diskuterade de nationella däcken under 2006 och anbuden inför 2007.
Generellt så är det lite rörigt med alla olika homologeringsperioder. Däcken under 2006 har
dessutom fungerat bra.
För att komma i fas med flertalet av de övriga homologeringarna beslutade KU att förlänga
2006 års nationella däck till och med 2007.

§ 74 Mötets avslutande
Tord Janervik tackade för mötet och förklarade mötet för avslutat.
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