
PROTOKOLL KA 15/08 
Fört vid utskottsmöte 2008-10-30 
Telefonmöte 20:00 – 22:30 
 
Närvarande  Thomas Dahlgren (TD), ordförande 

Ulf Carleflod (UC), sekreterare 
Jan Åke Stigborg (JÅS), ledamot 
Tord Janervik (TJ), adjungerad 
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§ 115 Mötets öppnande 
§ 116 Tillägg till dagordningen 
§ 117 Godkännande av dagordningen 
§ 118 CL-kurs 
§ 119 Däckavtal 
§ 120 SM/RM, NEZ 
§ 121 ID-handlingar 
§ 122 Övriga frågor 
§ 123 Nästa möte 
§ 124 Mötets avslutande 
 
 
 
§ 115 Mötets öppnande 
TD öppnade mötet och hälsade alla i det nya utskottet välkomna. TD informerade om att TJ är 
med som adjungerad i syfte att hjälpa det nya utskottet med övergångsfrågor. 
 
 
§ 116 Tillägg till dagordningen 
Tillägg som tas upp under övriga frågor är SGA-brev, Banbesiktning, Branchråd, Karting on 
Tour och Utvecklingsläger. 
 
 
§ 117 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
 
§ 118 CL-kurs 2008-11-07-08 
TJ informerade att det var ca 60 st anmälda till CL-kursen, inkl Banbesiktigare. I samband 
med CL-kursen är årets och nästa års SM-arrangörer inbjudna till möte.   
Regler för Banbesiktning är från 2006 och behöver uppdateras. T ex är GKC Team 13:s bana i 
Göteborg internationellt godkänd, men inte nationellt. 
Inbjudan till CL-kursen har gått ut till tävlingsledare, domare och tekniker. 
Karl-Henrik Andersson ansvarar för delen med domare och tävlingsledare och Michael 
Johansson för delen med tekniker. 
JÅS påpekade vikten av att gå igenom kapitel G15 vid CL-kursen. 
På lördagen är mötet med årets och nästa års SM och NEZ-arrangörer planerat.  
 



Beslut:  
Att JÅS kontaktar Michael Johansson inför CL-kursen och är med Banbesiktningsgruppen på 
CL-kursen. 
 
 
§ 119 Däckavtal 
TJ redogjorde för däcksupphandlingen och utvärderingen. TD har inte hittat något underlag 
för delar av upphandlingen och inkomna offerter. Utskottet begär in dessa handlingar. Enligt 
TJ har offerbegäran stått i officiella meddelanden den 15/8. Den innehöll dock ett fel, sista 
datum var 1/11 2009 istället för 2008. TJ informerade att Juridiska kommittén skriver avtalen. 
Radne och Forsman lämnar specialpris på däck till SM och RM. Handlarna hanterar på 
leverans och ekonomi för däck och bränsle vis SM och RM. 
Förare i klassen Junior 60 har önskemål att vi följer CIK, men Junior 60 är en nationell klass. 
 
Beslut:  
Att utskottet förslår att i princip följa gamla utskottets förslag till däckavtal, med förlängning 
av nuvarande däck i Cadetti under 2009 och nytt däck from 2010. Att nytt däck i Junior 60 
beslutas senast 31/10 av utskottet. Dock skall det göras en sista översyn över konsekvenserna 
av däckupphandlingen. JÅS ansvarar för denna. JÅS skall presentera sin översyn vid nästa 
möte. 
Att avvakta beslut om däck för internationella klasser till efter Branschrådet i samband med 
CL-kursen. 
 
 
§ 120 SM/RM och NEZ 
SM-serien 2009 innehåller 2 tävlingar, 3-5/7 i Malmö och 14-16/8 i Linköping. NEZ 
arrangeras 7-9/8 i Uddevalla. De klasser som tävlar i NEZ är KF 2 och 3, KZ2 och Rotax 
Max. Banlicensen för NEZ är Int C  och Nat lic. 
SM-reglerna är klara att godkännas efter CL-kursen och möte med arrangörer.  
TJ redogjorde för planerna att lämna förslag till övriga nordiska länder på en nordisk serie, 
där varje land nominerar ett lag och övriga platser är fria att söka för förare. 
 TJ redogjorde för hur övriga nordiska länder stödjer sina NEZ-arrangörer. Norska förbundet 
har skapat en riskpott som används till stora arrangemang. Finska förbundet stödjer 
arrangören med lika mycket pengar som arrangörer dragit in i sponsorpengar. 
Svenska förbundet lämnar inget stöd. Uddevalla KK har begär en viss ekonomisk garanti för 
NEZ - arrangemanget. 
TJ redogjorde att NEZ- kommittén inte haft något möte på länge. Det är oklart vem som utser 
NEZ - representant. Det blev inget resultat från Nordiska mötet. Utskottet ska planera ett NEZ 
- möte med övriga nordiska länder. 
 
Beslut:  
Att TD bokar ett telefonmöte den 3/11 kl 19.00 med Uddevalla KK som arrangör av NEZ.  
Att Utskottet begår in en budget från Uddevalla KK för att kunna bedöma det hela. 
Att TD skall arbeta för att skyndsamt få till en dialog med NEZ. 
 
 
§ 121 ID-handlingar 
TJ redogjorde att Stig Ekström hanterat ID-handlingar för Karting. SBF:s kansli hanterar bara 
”stora bilar”.  
 



Beslut:  
Att TJ slutför kontakter med leverantörer och framtagandet av aktuella ID-handlingar. 
Att ID-handlingar för Rotax ska vara klara senast sista november 2008. 
Att alla ID-handlingar kontrolleras vid CL-kursen. JÅS stämmer av med Michael Johansson. 
Att JÅS skriver under nya ID-handlingar och levererar dem till SBF:s kansli för arkivering. 
Att UC hanterar ID-handlingar innan SBF:s kansli tar över hanteringen. 
Att SBF ska finnas med på Rotax mailinglista för uppdateringar, JÅS ansvarar för detta. 
 
 
§ 122 Övriga frågor 
TJ informerade att SGA-brev är klart. Östergötlands BSF har ingen SGA.  
 
TD informerade om att KU skall ta initiativet till en öppen dialog med branschen. TD förslår 
att hela branschen inbjuds till ett branschråd. 
 
TD & JÅS informerade om de tankar som finns kring ett rikstäckande kampanj Karting On 
Tour för nyrekrytering.  
 
TJ informerade att Utvecklingslägret är planerat till den 13-14/12 på Bosön. Förbundskapten 
Celeste Galloni har spridit inbjudan under hösten. För närvarande är 12 förare anmälda. Åsa 
Gerdes på SBF:s kansli ansvarar för programmet. Kartingutskottet stödjer lägret med SEK 
10 000: -. Inget beslut är taget om representation av utskottet på lägret. 
 
SBF:s prisutdelning på Bilsportgalan 29/11 i Nacka Forum finns inte med på SBF:s hemsida. 
 
Beslut: 
Att Ulf mailar SBF att information om Bilsportgalan inte finns på SBF:s hemsida. 
TD informerar SGA om de kommande planerna. 
TD bjuder in till ett branschråd den 7/11-2008 
TD finner ut om det finns finansiering för Karting On Tour. JÅS gör en analys över vilka 
reglementsförändringar som kan behövas på lång sikt för att ro projektet framåt. 
TD & JÅS skall forma ett förslag inom 5 dagar. 
 
 
§ 123 Nästa möte 
Nästa möte beslutades till den 3/11. TD kallar. 
 
 
§ 124 Mötet avslutas 
TD tackade alla deltagare och avslutade mötet kl. 22.30. 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Ulf Carleflod    Thomas Dahlgren 
Sekreterare    Ordförande 
 


