
PROTOKOLL KA 18/08 
fört vid utskottsmöte 2008-11-28 på Quality Hotel i Nacka 
 
Närvarande  Thomas Dahlgren, (TD) ordf. 

 

Maria Sjölander, (MS) sekr. 
 

Jan Åke Stigborg (JÅ) 
 

Pierre Ellison, Bilstyrelsen del av mö-
tet 
 

 

 
 

Karting- 
utskottet 

 

under § 164 Bengt Norberg, BNM  
 

 
 
§ 161  Mötets öppnande 
§ 162  Godkännande av dagordning 
§ 163  Föregående mötes protokoll 
§ 164  Miljönormer för upphandling av motorer 
§ 165 Organisation i Karting Utskottet 
§ 166  Bestraffningsskrivning 
§ 167  Bestraffningsärenden 
§ 168  Reglemente 2009 
§ 169  Karting On Tour, stödutformning och marknadsföring 
§ 170 Däck Internationella klasser 
§ 171 Utformning Karting under SBF´s hemsida 
§ 172 Övriga frågor  
§ 173  Nästa möte  
§ 174 Mötets avslutande 
 
 
 
§ 161  Mötets öppnande 
TD förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 
 
 
§ 162  Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
 
§ 163  Föregående mötes protokoll 
Vi har ännu inte fått in namnförslag på Förbundsdomare från Carl-Henrik Andersson. Vi in-
väntar svar från honom. 
 
 
§ 164  Miljönormer för upphandling av motorer 
Bengt Norberg, BNM, som är specialist på 2-takts motorer hade en noggrann genomgång och 
informerade om hur normerna ligger i dag i USA och Europa.  
Det beslutades att vi informerar Bilstyrelsen att BNM behöver ta fram en nulägesanalys för att 
veta var vi ligger idag och vad som krävs vid en ny upphandling. Ett nytt datum för upphand-
ling av entypsmotor meddelas senare. 
 
 
 



§ 165 Organisation i Karting Utskottet 
Många frågor kommer felaktigen till KU direkt.   
Det beslutades att vi kallar Förbundsdomarna och Förbundsteknikerna till ett möte den 6/3 för 
att utforma en bättre organisationsplan. 
 
 
§ 166  Bestraffningsskrivning 
Vi beslutade att det remiteras till Förbundsteknikerna för koll. 
 
 
§ 167  Bestraffningsärenden 
Inga bestraffningsärenden handhas av KU. 
 
 
§ 168  Reglemente 2009 
De ändringar som är gjorda skall vara klart den 13/12 för att skickas till Bilstyrelsen. J-Å tittar 
på detta. 
Det är väldigt dålig respons från varje distrikts SGA i begärda frågor. Vi har bara fått in ett 
fåtal svar. 
Det beslutades att på träning/tävling skall rörelsehindrade använda blå västar för att funktio-
närer på banan vet att de ej kan kliva ur karten när de blir t.ex. stående på banan. 
 
 
§ 169  Karting On Tour, stödutformning och marknadsföring 
Stödutformningen skall färdigställas. Förslag tas fram inom 1 vecka. Marknadsföringen är 
presenterad för Bilstyrelsen. 
 
 
§ 170 Däck Internationella klasser 
Alla priser är inklusive moms och gäller år 2009. 
 
Torrdäck 
KF2, KZ2 
Vega XH (Fram 10x4,60-5, Bak 11x7.10-5) Pris/set: 1760:-  
 
KF3 
Vega XH (Fram 10x4.60-5, Bak 11x6.50-5) Pris/set: 1720:- 
Regndäck 
KF2, KF3, KZ2 
Vega W5 (Fram 10x4,20-5, Bak 11x6.00-5) Pris/set: 2360:- 
 
 
§ 171 Utformning Karting under SBF´s hemsida 
Den är påbörjad. MS översänder förslag till de övriga i utskottet. 
 
 
§ 172  Övriga frågor  
 
Fälgar Yamaha  
Vi ändrar och beslutar att det ej är tillåtet att använda 140 mm fälgar i Yamaha som det beslu-
tades om i protokoll 16/08 § 134. 
 



Superkart från 16 år  
En förfrågan från Lennart Landström att låta förare från 16 år köra i en klass som heter Su-
perVkart som idag körs med Superkart. KU beslutade att skicka en begäran till Bilstyrelsen 
för godkännande. 
 
4-kt motorer i Superkart 
Jan Svaneby har inkommit med ett förslag att använda 4-kt i Superkart. Vi beslutade att un-
dersöka saken närmare. 
 
 
§ 173  Nästa möte 
Telefonmöte den 17/12 kl. 20.00. TD kallar 
 
 
§ 174 Mötets avslutande 
TD tackade för mötet och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet Justeras 

Maria Sjölander, sekr. Thomas Dahlgren, ordf. 
 


