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Årsmöte MKR 2004-12-04, Hälla Ring Västerås
1. Mötets öppnande och upprop av klubbar.
MKR:s ordförande, TomasEkman förklarade mötet öppnat. Upprop av klubbar skedde
genom att en lista skickades runt där alla närvarande fick skriva sina namn och
klubbtillhörighet.
26 personer var närvarande, följande 13 klubbar hade representation:
- 08-gokart klubb
- Borlänge MK
- Enköpings MK
- Linköpings MS
- Norrköpings MK
- Rasbo Mk
- SMK Gävle
- SMK Västerås
- SMK Örebro
- SMK Östgöta
- Södertälje KRC
- Västerås GK
- Åby Motorklubb
2. Årsmötets utlysning och dagordningens godkännande
Mötet fann årsmötet vederbörligen utlyst, dock kommenterades att tiden från att
kallelsen gick ut tills mötet hölls var väl kort.
Tomas Ekman gick igenom dagordningen och den godkändes av årsmötet, se bilaga 1.
3. Val av mötesordförande
Sittande ordförande Tomas Ekman Norrköpings MK valdes till mötesordförande.
4. Val av mötessekreterare
Björn Sandin Borlänge MK valdes till mötessekreterare.
5. Val av justeringsmän
Ingvar Wallinder och Jan Nymark båda SMK Gävle valdes till justeringsmän.
6. Val av rösträknare
Ingvar Wallinder och Jan Nymark båda SMK Gävle valdes till rösträknare.
7. Ekonomisk redovisning
Den ekonomiska redovisningen delades ut till de närvarande och lästes igenom av var
och en. Den enda post som kommenterades var att medlemsavgifterna a' 2000 kr från
de 28 medlemsklubbarna borde vara 56000 kr i stället för 50000 kr som var angivet
ekonomiska redovisningen. Tillträdande styrelse får kolla upp frågan.
Ekonomisk redovisning se bilaga 2.
8. Rapport från revisor och styrelsens ansvarsfrihet.
Revisorns rapport se bilaga 3.
Mötet beviljade avgående styrelsen ansvarsfrihet.
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9. Genomgång av säsongen 2004.
Allmänt så fungerade det mesta bra 2004.
Beträffande arrangemangen kommenterades det av någon att Örebro-tävlingen hade
långa dagar.
Styrelsens förslag att minska träning + tidskörning från 10 till 7 minuter fungerade bra
och har inneburit kortare dagar jämfört med 2003. Det något mindre deltagarantalet
har också hjälpt till att korta dagarna.
Styrelsens årsberättelse enligt bilaga 4 delades ut.
1 styrelsemöte utöver årsmötet har genomförts under året, protokollen från detta och
årsmötet saknas.
10. Behandling av inkomna motioner och tilläggsregler för 2005
Motioner se bilaga 5.
08-gokart Club:
1) Domar och teknikregrupp
2) Information faktadomare
3) Bestraffningsstatistik

avslag
avslag
avslag

Rasbo MK:
1) Serienummer
bifall med följande kommentarer
Bokning via mail till stefan.lundström@mkr-karting.se t.o.m. 28/2 2005.
Icke bokade nummer släpps fria för bokning via hemsidan 15/3 2005.
2) Priser
bifall med följande kommentarer
Samtliga deltagare som inte tar placeringspokal erhåller deltagarpris förslagsvis i
samband med inlämning av transponder.
Genomgång av tilläggsreglerna, se bilaga 6
1. Allmänt
Text strykes "Vid max 90 deltagare får tävlingen genomföras på en dag. Den bör i så
fall köras på lördagen." Text lägges till "Micro bör helst arrangeras på lördagar"
2. Klasser
Text ändras till "F-Micro, F-Mini, F-Yamaha, Sport 2000 och ICC. Åtta deltävlingar
varav sex räknas"
6. Avgifter
Pris för regelboken fastställs senare
8: Träning
Text ändras till "Märkning av däck skall ske i samband med tidskörning"
11. Poängberäkning individuellt
Text förtydligas "Utesluten ur deltävling måste räkna med denna i slutresultatet.
Observera att uteslutning ur försöksheat eller finalheat räknas inte som uteslutning ur
deltävling"
14. Resultatlistor
Text ändras till " Resultatlistor i excel-format samt meddelande om eventuella
uteslutningar ur tävlingen skall senast....." Text strykes " Format på resultatlistor....."
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11. Tävlingskalender 2005
Följande tävlingskalender fastställdes för 2005
7-8/5
Rasbo Mk
21-22/5
Borlänge MK
4-5/6
Linköpings MS
18-19/6
SMK Örebro
6-7/8
Katrineholms MK
20-21/8
Södertälje KRC
3-4/9
SMK Gävle
17-18/9
Enköpings MK

12. Avgifter
Ingen förändring förutom ev avgiften för regelboken, se vidare under övriga frågor.

13. Val av styrelse för 2005
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Revisor
Webmaster
Resultatlistor
Material

Robert Sandin
Björn Sandin
Ulf Carleflod
Raymond Pettersson
Olle Vadestig
Stefan Lundström
Nenad Tolic
Stefan Lundström
Robert Sandin
Janne Olsson

Borlänge MK
Borlänge MK
Järfälla MK
Rasbo MK
Rasbo MK
Borlänge Mk
SMK Gävle
Borlänge MK
Borlänge Mk
Enköpings MK

14. Övriga frågor
a) 1 transponderväska med 32 transpondrar köpes in av Janne Olsson, kostnad ca
70000 kr. Frågan väcktes också från SMK Gävle om MKR vill köpa in privatägda
begagnade transpondrar. Mötet såg inga hinder för detta, avgörs av Janne Olsson.
b) Inköp av egen ambulans diskuterades. Mötet ansåg att ingen ambulans skall köpas
in utan även fortsättningsvis skall landstingets ambulans anlitas.
c) Möjlighet att hyra ut digital våg av Enköpings MK eller Karteineholms MK finns,
kostnad ca 500 kr/tillfälle, transport ordnas av hyraren. Kontaktperson EMK: Janne
Olsson, KMK Claes-Håkan Hess.
d) Frågan om likvärdiga och rättvisa bedömningar och bestraffningar diskuterades
mycket. Mötet beslutade, inspirerat av 08-gokarts motioner, att en arrangörs och
funktionärsträff skall anordnas innan säsongen startar. Deltagare i träffen skall vara
domare, domarordföranden, tävlingsledare och arrangörsrepresentanter. Syftet är att få
samsyn beträffande bedömningar och regeltolkningar. Ansvar för planering och
genomförande av träffen är Södertälje KRC och 08 Gokart gemensamt.
e) Kalendermöte
Planeras preliminärt till slutet av februari, ej under sportlovet. Verkställs av
tillträdande styrelse.
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15. Nästa årsmöte
Förslagsvis första helgen i december 2005.
16. Avslutning
Tomas Ekman förklarade årsmötet avslutat och tackade för visat intresse.
bil 1 Dagordning.
bil 2 Ekonomisk redovisning
bil 3 Revisorns rapport
bil 4 Årsberättelse
bil 5 Motioner
bil 6 Tilläggsregler 2004

