PROTOKOLL KA 15/07
fört vid utskottsmöte 2007-10-02, telefonmöte
Närvarande

Tord Janervik, ordförande
Stig Ekström, sekreterare
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§ 124 Mötets öppnande
Tord Janervik hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 125 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 126 Föregående mötesprotokoll
Inget att ta upp från föregående protokoll.

§ 127 Ingen SM status för Yamaha 2008
Kartingutskottet har ansökt hos Förbundsstyrelsen om SM status för Formel Yamaha från och
med 2008. Tyvärr har vi inte lyckats övertyga Förbundsstyrelsen att Yamaha ska ha SM status
utan vi har fått avslag på vår begäran. Därmed kommer Yamaha att köras som RM även 2008.

§ 128 Introduktionsträning vid uppklassning
Kartingutskottet har ansökt hos Förbundsstyrelsen om att Förbundsstyrelsen medger regeländring för att tillåta s.k. fri träning från och med den 1:a oktober året innan föraren uppfyller
åldergränsen för tilltänkt klass.
Tyvärr lyckades vi inte övertyga Förbundsstyrelsen att godkänna introduktionsträning. I och
med detta utslag kommer inga dispenser om att få börja träna i förtid om inga synnerliga skäl
finns.

§ 129 SGA träffen
Kartingutskottet beslutade att åtminstone följande ämnen kommer att tas upp på SGA träffen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Våld mot funktionärer
Banbesiktning
Miljöcertifiering
Framtiden för KF2 och KF3
60 cc motorer i ungdomsklasserna
TAG
Rotax Junior Max
Bakhjulsskydd för Formel Micro och Mini
Min och max bredd för Formel Micro och Mini
Vikter i nationella klasserna

§ 130 Dispenser, beviljade
Inga dispenser har godkänts

§ 131 Dispenser, avslagna
Kartingutskottet har beslutat avslå dispensansökningar om att få köra nästa års klass från följande förare:
• Axel Niklasson
• Hampus Petersson
• Erik Berggren
• Marcus Maté
• Olivia Petterson
• Robin Hansson
• Martin Breding Österholm
• Anton Eliasson

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

Vid protokollet

Justeras

Stig Ekström, sekr.

Tord Janervik, ordf.

