Protokoll fört vid årsmöte för SKCC
Hotel Best Western, Ljungby 2018-01-13
Närvarande: Samtliga SKCC-klubbar var representerade.
Närvaroförteckning för styrelse, klubbrepresentanter och inbjudna enl
förteckning (bilaga 1).
Till protokollet bifogas också dagordning (bilaga 2), Power Point-presentation
som utgjorde underlag för dagordningens diskussionspunkter och
komplement till protokollet (bilaga 3), aktuell tävlingskalender (bilaga 4) samt
skrivelse/inbjudan från Swedish Kart League 2018 (bilaga 5).
§1. Mötets öppnande
Johan Eriksson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Dagordningen godkändes, punkterna presenterades.
§2. SKCC Organisation 2017
Organisationen för det gångna året presenterades.
Styrelse för 2018 valdes, omval på samtliga poster.
Ordförande: Johan Eriksson
Sekreterare: Per Stureson
Kassör: Andreas Andersson
§3. Inköp inventarier till SKCC
Beslöts att göra inköp enl PP.
Sebastian L återkommer med förslag på bra router.
Väskorna ska numreras och det ska finnas dokument som visar vad
innehållet ska vara.
§4. Verksamhetsberättelse
Aktuell tävlingskalender som bifogas presenterades, noterades att
träningsläger har flyttats fram till 21-22 april, viktigt att klubbarna marknasföra
detta till sina medlemmar och speciellt till nybörjarna. Wäxjö MS meddelade
att de måste flytta sin tävling 28-29/7, återkommer med nytt datum snarast.
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§4. fortsättning
Diskuterades ang hur många tävlingar som ska räknas (sk strykresultat).
Beslöts att i sammandraget ska resultatet från två finaler räknas bort.
För Rotax DD2 och KZ2 räknas 5 tävlingar i sammandraget, lika 2017.
Klippan planerar för avlutningstävling lika 2017 med efterföljande
prisutdelning och fest.
SKCC återkommer med vilka klasser som ska köras på respektive dag.
Statistiken enl PP diskuteras, ser bra ut men trots det bör vi arbeta för att få in
fler nya och samtidigt försöka behålla de ”äldre” förarna. Klubbarna arbetar
idag med detta.
Alla var eniga om att minimiåldern för Cadetti bör sänkas och evt även farten,
bör köra på viss tid och ej antal varv.
Beslöts att grenansvariga Thomas A och Johan E författar skrivelse till
Kartingutskottet om detta.
§5. Ekonomi
Totalekonomin för SKCC diskuterades, överskottet kommer att invensteras i
inköp av ny utrustning.
Styrelsen fick i uppdrag att undersöka alternativ för annan
förenings/bolagsform.
§6. SKCC Funktionärer 2018
SKCC tar fram mall till klubbarna för funktionärsstaben.
Noterades att det är klubbarna som ska besätta chefspostern.
Klubbarna måste utbilda nya funktionärer och se till att alla klassar upp sina
licenser.
§7. SKCC Förbättringar 2018
Fredrik A tar fram en mall för hur inbjudan ska utformas.
Åtgärder för att få en snabbare incheckning diskuterades.
Evt två köer, en för de som betalt i förväg och en för övriga, även andra
förbättringar bör klubbarna fundera över.
Johan E undersöker om Goto Racing kan göra ett system där betalning
måste göras i samband med anmälan.
Klubbarna bör ta fram en karta över anläggningen med viktiga funktioner
utmärkta, även en banskiss bör tillhandahållas.
Beslöts att alla klubbar gör ett tidsschema med starttid för respektive klass.
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§7. Fortsättning
Marknadsföringsåtgärder för tävlingarna diskuterades alla kanaler bör
utnyttjas, social media viktig.
SKCC undersöker möjligheten att inskaffa flaggor, prispallsbakgrund mm.
Klubbarna anmäler funktionärslist 7 dagar innan tävling till SKCC.
Undersökes om Gantt projektledningsverktyg på RF´s hemsida kan
användas.
Parc Ferme styrs av teknisk chef, snabbare hantering.
§8. Övriga frågor
- Stefan A presenterade Swedish Kart Leauge (SKL), en satsning som ska
bidraga till att göra de internationella klasserna populärare, framförallt OKJ
och OK.
- Träning på fredagar innan tävling diskuterades, de tävlingar där X30 och
SKL ingår har vi deras regler att rätta oss efter.
För övriga tävlingar avgör respektive arrangör, SKCC förordar i så fall 12.00 19.00 för klasserna J125, S125, OKJ, OK, KZ2 och DD2. För klasserna
Micro, Mini och J60 16.00 -19.00.
- Frågan om SKCC koordinator diskuterades, deltagana tyckte inte att någon
sådan behövdes i dagsläget, SKCC material transporteras på annat sätt.
- Jan Åke Stigborg redogjorde för SM-tävlingarna i Helsingborg. Tävlingen
körs under SM-veckan i Helsingborg-Landskrona, kartingtävlingarna avgörs
söndag 1/7 till tisdag 3/7. SM klasserna KZ2, OK, OKJ (JSM) kommer att
sändas i TV, RM-klasserna J125 och S125 ingen TV-sändning.
- Tobias Groth informerade om WM i Kristianstad, klasserna OKJ och OK
tävlar 21-23/9, klubben har träning 19-20/9. Tobias vädjade om hjälp från
andra klubbar, mat och boende bekostas av Kristianstad KK.
- SKCC anordnar funktionärskurs i Ljungby 3/3, krav att SKCC-klubbarna
skickar 2 tävlingsledare, 2 tekniker och 1 tidtagare per klubb.
- Jan Åke S framförde att SKL borde köras på en dag.
- Tobias G tyckte att startavgiften borde höjas till 900:- därav 200:- till SKCC.
- Sebastian L presenterade en ny resultatsida/app som heter Scorit, ”helt” live
och med andra finesser jämfört med Amigo.
- Stefan A vädjade till alla arrangörer att snabba upp hanteringen efter sista
klass, prisutdelningen måste hållas så fort som möjligt.
- Diskuterades om serieanmälning skulle vara möjligt, denna fråga bör gå
vidare till Goto Racing
Per Stureson
Sekreterare

Fredrik Andersson
Justerare
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