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PROTOKOLL KA 20/08 
fört vid telefonmöte 2008-12-09 kl. 18.00 
 
Närvarande  Thomas Dahlgren, ordf. (TD) 

 

Maria Sjölander, sekr. (MS) 
 

Jan-Åke Stigborg (JÅ) 
 

Tord Janervik, adjungerad (TJ) del av 
mötet 
 

 

 
 

Karting- 
utskottet 

 

under § 192 Lennart Landström 
 

 
 
§ 180  Mötets öppnande 
§ 181 Godkännande av dagordning 
§ 182  Föregående mötes protokoll 
§ 183  Inkommande post 
§ 184  Oljelista 
§ 185  Homologeringshandlingar J60 
§ 186  ID-handlingar i allmänhet 
§ 187 Olje % i J60 
§ 188  Homologeringsavgifter 
§ 189  Anbudsavgifter däck 
§ 190  Avtal 
§ 191  Bakbågar 
§ 192 Superkart 
§ 193 Övriga frågor 
§ 194  Nästa möte  
§ 195  Mötets avslutande 
 
 
 
§ 180  Mötets öppnande 
TD förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 
 
 
§ 181  Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
 
§ 182  Föregående mötes protokoll 
Föregående protokoll 18 och 19/2008 är justerade och lagda till handlingarna.  
 
 
§ 183  Inkommande post 
Verksamhetsberättelsen till SBF. Beslut: TD ordnar detta. 
Anders Gabrielsson på M & W Radical efterfrågar varför inte alla SM-segrare har utnyttjat 
sitt pris att provköra Radical. Beslut: senast den 31/12 så skall alla SM segrare meddela sitt 
intresse för KU 
 
 
§ 184  Oljelista 
Björn Sandin i Ludvika har tidigare gjort prover och kurvor för bränsleprov. Denna godkända 
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oljelista ligger på SBF´s hemsida.  
KU beslutar att fortsätta anlita Björn Sandin även i framtiden och Tord skickar över allt un-
derlag till JÅ.  
KU beslutade att nytt pris är 1000: - i Homologerings avgift/olja som skall homologeras 
fr.o.m. 1/1 2009. 
 
 
§ 185  Homologeringshandlingar J60 
KU beslutade att J60 homologeringar som ligger ute på SBF hemsida bör återkallas och dub-
belcheckas med respektive importör innan de läggs ut igen. 
 
 
§ 186  ID-handlingar i allmänhet 
KU beslutade att ta fram ett nytt avgiftssystem för homologering/ID-handlingar. 
 
 
§ 187  Olje % i J60 
KU beslutar att olje procenten får max vara 4 % och följer CIK/FIA regelverk för att nå mil-
jömålet 
 
 
§ 188  Homologeringsavgifter 
KU beslutar att kolla upp hur avgifterna skall ligga innan nästa möte. 
 
 
§ 189 Anbudsavgifter däck 
Leverantörer av däcken har aviserat att höja däcksavgiften under pågående period. 
KU beslutade att TD kontaktar respektive däckleverantör. 
 
 
§ 190 Avtal 
Beslut: Tord skannar in de avtalsmallar och avtal han har och skickar över det till alla i KU 
 
 
§ 191  Bakbågar 
Av de karthandlare som tidigare har lagt in anbud på bakbågarna är det vissa av dem som inte 
har betalat anbudsavgiften ännu.  
KU beslutade att skicka ut påminnelseavgift och betalas inte den då kommer de inte att få 
lägga anbud på nästa upphandling. 
 
 
§ 192  Superkart 
2009 körs 3 SM deltävlingar. Prel. SM kalender med STCC på Ring Knutstorp 26-27/6, med 
SSK ”Raceweekend” i Kinnekulle 23-26/7 och Gotland Ring på Gotland 21-23/8 med ”Grand 
Prix”. 
Hur ser motorerna ut i nuläget?  
Beslut: Vi gör en ”nuvärdesanalys” hos BMN som testar SuperVkart och ev. Super Kart mo-
torn. Lennart Landström tar fram en referensmotor som vi skickar dit.  
En arbetsgrupp i Superkart/SuperVkart.  
Beslut: Vi adjungerar för nuläget Lennart Landström in i KU för att handha Superkartfrågor 
tillsammans med en kollega som Lennart återkommer med namn på. 
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§ 193 Övriga frågor 
Hjälmvikt: Höjning av hjälmvikt enl. CIK-FIA´s nya hjälmvikter. KU beslutar att TD gör en 
officiell skrivning till berörda grupper. 
RM i Rotax: J Å talar med involverade parter och kommer med förslag. 
Åldersförändringar: detta ligger fortfarande hos medicinska kommittén och vi har ej fått 
svar ännu.  
Officiella meddelanden: Vi har gjort en ny skrivning vid tekniska oegentligheter och har lagt 
ut det på officiella meddelanden vecka 50. 
Klubbkart: Begäran om en specifikation om en ny budgetklass – Klubbkart har ännu ej in-
kommit från Radne Motor AB. 
SM-ansökningar: för 2010 har inkommit från KS Klippan, Kalmar MK och Lidköping MK. 
Vi lägger en påminnelse på officiella meddelanden och Annemo Friberg gör en notering på 
hemsidan. Ansvarig: MS 
 
 
§ 194 Nästa möte 
I januari, datum och tid beslutar vi via mailen. 
 
 
§ 195  Mötets avslutande 
Thomas tackade för ett givande möte och avslutade mötet kl. 20.45 
 
 
 
Vid protokollet Justeras 

Maria Sjölander, sekr. Thomas Dahlgren, ordf. 
 


