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§  53  Mötets öppnande 
Tord Janervik hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
 
§  54  Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes.  
 
 
§  55  Föregående mötesprotokoll 
Inget att ta upp från föregående protokoll. 
 
  
§  56  Internationella däck 2008 
Tyvärr har det smugit in ett fel i däckslistan för de internationella klasserna, regndäcket ska 
heta KT11. Rättning införs snarast i den internationella däckslistan på hemsidan. 
 
 
§  57  Offertförfrågan nya motorer till Micro och Mini 
Kartingutskottet har beslutat begära in anbud på nya motorer till Formel Micro och Formel 
Mini. Kravspecifikation för de nya motorerna kan rekvireras från SBF. Anbud ska vara 
SBF/Kartingutskottet tllhanda senast 2008-07-31. 
 
 
§  58  Offertförfrågan däck nationella klasser 2009-2011 
Kartingutskottet har beslutat begära in anbud på däck till de nationella Kartingklasserna för 
perioden 2009-2011. Anbudshandlingar kan rekvireras från SBF. Anbud ska vara 
SBF/Kartingutskottet tillhanda senast 2008-07-31. 



§  59  Rättning RM regler Karting 
Tyvärr blev ett ord kvarglömt i RM reglerna som gör att det kan tolkas som att Rotax inte ska 
använda Mojo däcken vid RM. Alla klasser i RM ska använda de däck som homologerats för 
klassen. Första raden i KA-RM 3.4 ”Regler gällande däckshantering” ändras till: Riksmäster-
skapet genomförs på däck enligt nationella reglementet för respektive klass. 
 
 
§  60  Anmälan SM/RM Karting 
Anmälningstiden för Karting SM/RM har förlängts till 20/6. Underskriven anmälningsblan-
kett samt foto på föraren ska vara Jönköpings KC tillhanda senast 20/6. Startavgiften ska vara 
SBF/Kartingutskottet tillhanda senast den 20/6. Adress och bankgironummer framgår av RM 
respektive SM reglerna. 
 
 
§  61  Dipenser, beviljade 
Viktor Fredriksson dispens från 2007 att få träna med 60cc förlängs till 2008-12-31.  
Fredrik Carsting beviljas att få träna med Rotax Max Junior för att kunna träna inför serien 
Rotax Max Euro Challenge. 
 
 
§  62  Dipenser, avslagna 
Kartingutskottet har återigen diskuterat dispensansökan från Matthias Johansson att få tävla i 
Yamaha. Kartingutskottet har inte funnit några nya omständigheter som föranleder en om-
prövning av tidigare beslut. Mathias Johanssons dispensansökan att få tävla i Yamaha avslås. 
 
 
§  63  Mötets avslutande 
Tord Janervik tackade för mötet och förklarade mötet för avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet Justeras 

Stig Ekström, sekr. Tord Janervik 
 


