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§ 125 Mötets öppnande 
TD förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 
 

 

§ 126 Tillägg till dagordningen 
Inga tillägg fanns till dagordningen 
 

 

§ 127 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 

 

§ 128 Föregående mötesprotokoll 
Planeringen inför CL kursen är under kontroll har Tord Janervik meddelat. Slutligt program skall 
färdigställas så sent som möjligt. Detta för att få med så mycket som möjligt av den senaste 
informationen. 
 
Däcksupphandlingen har följande bitar kvar, tillverkarintyg på att däcken är HA oljefria. 
Principen är den att de däck som inte har tillverkarintyg är att betrakta som ej HA-oljefria och  
kan när reglerna att däcken skall vara HA-oljefria from 2010 så skall eventuellt ej HA-oljefria  
däck ersättas. 



Till nästa möte så skall slutligt beslut tas. 
 
Mötet med NEZ arrangören Uddevalla KK skjuts på till CL kursen. TD har försökt ordna möte med 
NEZ organisationen utan framgång, Varför vissa grundförutsättningar saknas. 
 
Inbjudan till Branschråd har skickat ut till samtliga i branschen 10 stycken kommer till mötet den 
7/11-2008.  
 
TD informerade om att ett informationsbrev har skickats till samtliga SGA  
 
I övrigt fanns inget att ta upp från föregående protokoll. 
 

 

§ 129 Dispenser, Träningsstillstånd 
KU har beslutat att generellt träningstillstånd införs för Junior 60. (Min ålder 10 år) Klubb som 
önskar att genomföra tävling i Junior 60, skall ansöka om detta hos utskottet. KU vill med detta  
säkerställa vetskapen om antalet tävlande i Junior 60.  
 
Tillstyrkta dispensansökningar 
Kevin Yrjövaara Jönköping beviljas dispens att få köra Junior 60  
Dennis Brandberg Helsingborg ansöker om Internationell licens C  
 
Avslagna dispensansökningar 
Niclas Ankarsköld Fluch har ansökt om internationell licens C  

Klara Andersson SMK Hörby född 2000 ansöker om att få träna/tävla i Micro  
 
KU har beslutat att dispensansökningar skall fr.o.m. den 1/1-2009 alltid sändas till respektive SGA  
för förhandsgranskning. SGA har fr.o.m. ankomstdag av dispensansökan 10 arbetsdagar på sig att 
överlämna förhandsgranskningen till utskottet för behandling vid nästa ordinarie möte. 
Behandlingstiden för en dispensansökan kommer därför att förlängas. Dispensansökningar skall  
alltid innehålla följande: 
 
Fullständigt namn, tilltalsnamn understruket 
Postadress 
Postnummer 
Ort 
Personnummer 
Telefonnummer dagtid 
Telefonnummer kvällstid 
Styrkt kopia på nuvarande licens 
Underskrift av licensinnehavaren 
Underskrift av vårdnadshavaren, vid delad vårdnad bådas underskrift 
Mail adress till föraren och vårdnadshavaren/vårdnadshavarna 
Beskrivning av orsaken till dispensansökan. 
 
 
§ 130 Tävlingsreglemente  
Kartingutskottet skärper tonen mot fusk. TD har inlämnad en skrivelse till juridiska utskottet för 
förhandsgranskning. KU beslutar att JÅS uppdras att formulera den specifika regelskrivningen 
utifrån juridiska utskottets rekommendationer. Denna skrivning återremiteras därefter till juridiska 
för godkännande.  
 



 

§ 131 PR licens, Prova på licens 
JÅS uppdras att undersöka vilka möjligheter som finns att ändra nuvarande PR licens att vara  
gilltig vid mer än ett tillfälle. 
 

 

§ 132 Påkörningsskydd bak Micro/Mini 
Tidigare beslut om obligatorisk påkörningsskydd i plast från 2009-01-01 undanröjs. Det beslutas 
att det är tillåtet att såväl använda påkörningsskydd i plast samt stålbåge i Formel Micro och 

Formel Mini 
 

 

§ 133 Organisation inom Karting 
KU beslutar att uppdra till TD att utforma en organisation med tydligare roller.  Där det  
tydliggörs den roll som SGA har. Förbundsdomare samt Förbundstekniker skall utses. 
 

 
§ 134 Framfälg Formel Yamaha 
KU beslutar att maximal bredd på framfälg ökas till 140 mm.  
 

 

§ 135 Motorupphandling 
Med anledning av oklarheten kring upphandlingen av ny entypsmotor beslutar KU uppdra  
till Juridiska utskottet att granska hela upphandlingen 
 

 

§ 136 Begäran om utträde från Kartingutskottet 
Ulf Carleflod har begärt utträde ur Kartingutskottet pga. personliga skäl. 
KU beslutar att Ulf Carleflod beviljas utträde från Kartingutskottet. Nya kandidater skall  
skyndsamt presenteras för Bilstyrelsen som utser medlemmarna i utskottet. 
 

 

§ 137 Ny klass från 2010 arbetsnamn ”KlubbKart” 
Med anledning av den planerade övergången till ny motor i klasserna Micro och Mini så  
har Kartingutskottet fattat följande beslut.  
För att tillvarata de tillgångar som finns hos dagens Micro & Mini ägare så beslutas att göra  
en ”mjuk övergång”. Detta innebär att KU uppdrar att Radne Motor skall framkomma med  
ett förslag om en ny klass, som endast skall köras på distriktsnivå och vars reglemente skall gälla  
för perioden 2010 – 2015 med Raket 85 motorerna. 
Grunden skall vara att förbilliga klassen och bli ett lätt steg att ta för förare från Cadetti och  
som nybörjarklass. TD uppdras att skriftligen begära förhandling med Radne. 
 
 
§ 138 Rekryteringskampanj ”Karting On Tour 09” 
Efter avslutade förhandlingar rörande finansieringen kring projektet så fattas följande beslut 
 

� Att genomföra en prova på kampanj för 7-9 åringar med 12 stycken Cadetti, kompletta 
med utrustning. 

� Två stycken specialbyggda trailers (B-kort) kommer att byggas av Lööve Trailers. Dessa 
är även utställningsmontrar. 1:a trailer skall om möjligt presenteras på Bilsportgalan den 
29/11-2008. 



� Att ställa krav på klubbarna om att komplettera med en egen kart. Denna kart skall sedan 
användas i det fortsatta rekryteringsarbetet 

� Att varje klubb skall annonsera i lokalpress om aktiviteten  
� Varje klubb skall affischera om aktiviteten 
� Att Kartingutskottet förser varje klubb med annonsoriginal, affischstomme, press release 

och logotyper. Profilmateriel kommer att tas fram som klubbarna får köpa. 
� Att en ny hemsida kring projektet skall utarbetas. Domän är registrerad. 

www.kartingontour.se 
� Att Karting On Tour skall starta i Skåne slutet av Mars och går i en östlig och en västlig 

slinga norrut. Touren vänder vid skolstart och går söderut och blir under sommarlovet 
Kartingskola. Klubbar som inte hunnit med touren på våren, får den på hösten och kör 
kartingskola sommaren 2010 

� Att ett underhållsschema utarbetas av ansvariga för Karting On Tour och Sveriges 
Kartinghandlare. – Vi skall säkerställa att allt är i utställningsskick hela tiden på vår Tour. 

� Karting On Tour är villkorad. Där grundkriteriet är bl.a. att rekryteringsarbetet sker på en 
av SBF godkänd plats och den innehåller följande: Rekryteringsdag, Kartingskola, 
utbildning samt egen rekryteringskart. De som ställer upp på paketet får följande;  
3 000: - plus ytterligare 25 000: - i stöd, hälften före och hälften efter. Färdiga mallar 
kommer att finnas genom kansliet. 

� TD uppdras att forma en skrivelse till samtliga SGA med en stark betoning på att Cadetti 
alltid skall finnas med som en klass.  

� Till projektledare för Karting On Tour 09 har Maria Sjölander utsetts. Projektassistent 
blir Emma Dahlgren och koordinator på kansliet är Jörgen Andersson. 
 

 

§ 139 Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns. 
 

 

§ 140 Nästa möte 
Nästa möte beslutades till 2008-11-07. TD kallar. 
 

 

§ 141 Mötets avlutande 
TD tackade för mötet och förklarade mötet avslutat. 
 

 

 
Vid Protokollet    Justeras  
 
 
 
Jan Åke Stigborg    Thomas Dahlgren 
 


