MKR Kalendermöte Västerås 2017-11-19
1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Michael Palm.
2. Dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Närvarande klubbar
Klubbarnas representanter skriver på närvarolista.
Se bilaga 1 för närvarande klubbar.
4. Kontaktpersoner klubbar
Listan uppdateras via mail till ordförande MKR.
5. Tävlingskalender 2018
Skövde tar eventuellt MKR 3 i stället för Linköping. Kalender för 2018 ligger
kvar som planerat när det gäller veckonummer. Förslag om att köra RMC på
MKR tävlingar 2018. Förslagsvis kör man RMC klasserna på söndag och
J125/S125 på lördag.
6. Tävlingskalender 2019
Kalender för 2019 blir samma veckonummer som 2018 och 2017, planeras
som en fast kalender framöver. Arrangerande klubbar skall komma in med
ansökan om tävlingsdatum till årsmötet 2018.
7. Övriga frågor
• Kurser – Utbildning för teknik och tävlingsledning kommer att erbjudas i
samband med årsmötet 2018. Årsmöte och utbildning kommer att hållas i
Katrineholm.
• Kartingutskottet – Information om ny bemanning inom utskottet. Vi vet i
dagsläget inte hur det kommer att påverka oss i framtiden. Förfrågan
kommer att skickas till det nya utskottet angående bakgrund till den nya
bemanningen och hur framtiden kommer att se ut. Kan vi vara med och
påverka?
• Funktionärslista – En lista kommer att publiceras på hemsidan vilka
funktionärer som finns tillgängliga inom MKR-området som klubbarna
kan kontakta. Listan bör innehålla följande: namn, telefonnummer, e-mail,
typ av licens och eventuell specialkompetens.
• Förslag för att höja status på MKR – Utlottning av priser på tävlingarna.
Utlottning av fria startavgifter. Sänkning av startavgifter för debutanter.
Engelsk lottning på några tävlingar. Förarpresentation. Ärevarv efter
finaler med mindre flaggor som man får behålla. Markering på ledare av
serien (startnummer). Träningsläger i början av säsongen. Förslagen tas
med på årsmötet i februari för beslut.

8. Nästa möte
Årsmöte 17-18/2 2018
9. Avslutning
Mötet avslutades och ordförande tackade alla närvarande för visat intresse.
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