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§  9  Mötets öppnande 
Tord Janervik hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
 
§  10  Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes.  
 
 
§  11  Föregående mötesprotokoll 
Inget att ta upp från föregående protokoll. 
 
  
§  12  CL-lurs och SGA-träff 
Dennis tar fram inbjudan till den kombinerade CL-kursen och SGA-träffen. 
 
  
§  13 Förbundskapten 
Kartingutskottet behandlade de sex ansökningar om förbundskapten som inkommit. Karting-
utskottet lämnar över förslag till förbundsstyrelsen för beslut. 



§  14 Däcksupphandling 
Kartingutskottet behandlade offerterna som inkommit och beslutade att följande däck ska an-
vändas 2008: 
  
Däck Internationella Klasser 
Dunlop DDH respektive KT11 
 
Däck Nationella Klasser 
Rotax Max: Mojo D2 
Sport 2000: Bridgestone YKC respektive YKP 
Övriga klasser samma däck som 2007 
 
 
§  15 Banbesiktning 
Kartingutskottet och banbesiktningsgruppen har beslutat att förlänga de banlicenser som gäll-
de under 2007 fram till 30 april 2008 för träning, under förutsättning att träningsavgiften är 
betald till SBF för 2008 och att banbesiktningsmannen har godkänt förlängningen. Anled-
ningen till förlängningen är att banbesiktningsgruppen under rådande omständigheter inte  
hinner med att besiktiga alla banor i tid. 
 
 
§  16 Adjungeringar 
Kartingutskottet har beslutat att adjungera Micke Johansson till Kartingutskottet som teknisk 
specialist.  
 
Kartingutskottet har beslutat att adjungera en av medlemmarna i banbesiktningsgruppen till 
Kartingutskottet. Banbesiktningsgruppen får i uppdrag att utse vem som ska bli adjungerad. 
 
 
§  17 Dispenser 
Kartingutskottet har beslutat att avslå Teodor Morins ansökan om att få köra Formel Micro.  
 
Kartingutskottet kommer att kontakta Säkerhetskommittén för konsultation om dispensansö-
kan från Veronika Andersson och Jenny Olsén om att få använda hjälmar som är tyngre än 
1100 gram. 
 
 
§  18  Mötets avslutande 
Tord Janervik tackade för mötet och förklarade mötet för avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet Justeras 

Stig Ekström, sekr. Tord Janervik, ordf. 
 


