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§  64  Mötets öppnande 
Tord Janervik hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
 
§  65  Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes.  
 
 
§  66  Föregående mötesprotokoll 
Inget att ta upp från föregående protokoll. 
 
 
§  67  Uttagning till VM 2008 
Kartingutskottet har beslutat att använda nuvarande ställning i SM för kvalificeringen till  
Karting-VM 2008. 
 
 
§  68  SGA träff 
Anmälan till SGA träffen den 11-12 oktober ska vara SBF till handa redan den 15 augusti. 
Dennis gör inbjudan som ska publiceras i kalendern på SBF:s hemsida. 
 
 
§  69  CL-kurs 
CL-kursen den 8-9 november krockar tyvärr med domarkursen vilken vi vill ge flera doma-
re/tävlingsledare möjlighet att ta del av, därför har Kartingutskottet diskuterat att flytta CL-
kursen till ett annat datum. 
 
 
 



§  70  Dispenser, beviljade 
Filip Fredh beviljas dispens att träna och tävla i klassen Formel Micro under 2009. 
Mattias Stahre beviljas dispens att träna i Sport 2000 under 2008 och 2009. 
 
Kevin Hansson och Robin Hansson beviljas dispens att träna med Junior 60 enligt följande: 

• Chassi: enligt det Svenska reglementet för Formel Mini. 

• Motor: enligt det Norska tekniska reglementet för Junior 60: 
http://bilsport.no/uploads/teknisk_reglement_for_junior_60.pdf  

• Däck: Antingen däck för Formel Mini eller enligt det Norska tekniska reglementet för 
Junior 60. 

• Det Norska tekniska reglementet för Junior 60 skall finnas med vid träning så att trä-
ningsvakt kan kontrollera att motorn uppfyller reglementet. 

 
Conny Strandberg beviljas dispens att träna med 250 cc Vampire fyrtaktsmotor. Chassi enligt 
Sport 2000 reglementet. 
 
GKRC Team 13 beviljas dispens att använda den nya internationella startmetoden enligt CIK 
Bulletin 22 samt neutralisering av heat eller race enligt General Prescriptions 2.20b vid Göte-
borgs Stora Pris. En svensk beskrivning av startmetod och neutralisering av heat eller race ska 
bifogas till inbjudan eller slutinstruktion. 
 
 
§  71  Dispenser, avslagna 
Jacob Bergengrens dispensansökan att få tävla och träna i Formel Mini avslås. 
 
 
§  72  Mötets avslutande 
Tord Janervik tackade för mötet och förklarade mötet för avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet Justeras 

Stig Ekström, sekr. Tord Janervik 
 


