PROTOKOLL KA 09/06
fört vid utskottsmöte 2006-12-13
Närvarande

Tord Janervik, ordf.
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Mötets öppnande
Godkännande av dagordning
SM-funktionärer
Rotax Max 2007
Homologeringsperiod Raket 85
Mötets avslutande

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

§ 76 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 77 SM-funktionärer
KU diskuterade huvudfunktionärer för SM/RM under 2007.
KU är mycket nöjda med de funktionärer som har stöttat SM/RM de senaste åren och de skall
stort tack för sina insatser.
KU ber personer som har viljan och erfarenheten för att vilja vara huvudfunktionärer under
SM/RM 2007 eller 2008 att höra av sig till någon av oss i utskottet.
Utskottet tycker att det är bra om fler funktionärer får chansen att arbeta på SM/RM nivån
men kunskaper och erfarenhet är fortfarande viktigt för att kvaliteten på arrangemanget skall
vara tillräcklig.

§ 78 Rotax Max 2007
KU beslutade i protokoll 7 att låta Rotax Max fortsätta som promotionklass ett år till.
Sedan dess har ny information inkommit och KU diskuterade beslutet än en gång.
Många aktiva och samt promotionklassens ägare Radne AB har hört av sig med många goda
åsikter och synpunkter. Klassen är populär på kontinenten och i våra grannländer. Införandet
av en eventuell KF4 klass 2008 går inte emot införandet av Rotax Max som enskild klass.
Erfarenheter från bl.a. Norge visar att Rotax Max fungerar som egen klass samtigt som den
kan ingå i en 125cc mixad klass.
KU beslutade därför att riva upp tidigare beslut och införa Rotax Max som ordinarie klass till
2007. KU skall ta fram tekniskt reglemente utgående från Rotax Max Challenge reglerna för
införande i 2007 års reglemente.

§ 79 Homologeringperiod Raket 85
Efter undersökningar visar det sig att homologering för Radne Raket 85 saknar slutdatum och
har med automatik förlängts med ett år de senaste åren.
För att jämka de olika homologeringsperioderna så beslutade KU att slutdatum Radne Raket
85 homologeringen skall vara 2007-12-31.

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

Vid protokollet

Justeras

Dennis Olausson, sekr.

Tord Janervik, ordf.

