MKR Kalendermöte Västerås 2018-11-25
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. Inkomna motioner
• Motion 1 – SMK Västerås
Minsta antal observatörer på tävling – Motionen bifalles, krav på minst 3
namngivna observatörer. Skrivs in i seriereglerna.
• Motion 2 – SMK Västerås
Gemensamma träningsavgifter för MKR klubbar – Motionen läggs ner.
• Motion 3 – Rasbo MK
Antal priser på MKR tävlingar – Motionen avslås
• Motion 4– Rasbo MK
Minsta antal tävlingar i serien för att erhålla slutpris – Motionen bifalles.
Skrivs in i seriereglerna.
6. Tävlingskalender 2019
MKR 3 Rättvik flyttas till vecka 23 pga EM i Kristianstad. Kalender för övrigt
spikad enligt förslag.
7. Tävlingskalender 2020
MKR 1 till 4 flyttas 1 vecka framåt i kalendern. Klubbarna rekommenderas att
söka samtliga MKR tävlingar i LOTS för 2020.
8. Serieregler för 2019
Seriereglerna justeras enligt protokollet.
9. Träningsavgifter inom MKR-området
Inget till protokollet på denna punkt.

10. Övriga frågor
• Info till valberedningen – Per Wärmlund sekreterare, Karin Lundin
kassör och Mikael Dagberg materialansvarig aviserar att inte ställa
upp för omval vid nästa årsmöte.
•

Kurser i samband med årsmötet 2019 – Utbildning i teknik och
tävlingsledning sker i samband med årsmötet.

•

Former på hur vi agerar på tävlingar – Informera flaggvakter mm att
man hjälper förare i de mindre klasserna att i möjligaste mån att
komma ut på banan igen vid t.ex avåkningar. Önskemål att
tävlingsledare informerar funktionärer bättre om vad man får göra
när det gäller att hjälpa förare. Bättre information till förarna på
förarsammanträdet hur man beter sig på banan.

•

Lista på funktionärer som åtgår till en tävling – En lista över vilka
funktionärsposter och antal funktionärer som åtgår för att genomföra
en MKR tävling skapas och läggs upp på hemsidan. Styrelsen
ombesörjer detta.

•

Uppmärksamma lagresultaten bättre – Både under säsongen och i
samband med prisutdelningen för serien.

11. Nästa möte
Årsmöte 2019 bestäms senare
12. Avslutning
Mötet avslutades och ordförande tackade alla närvarande för visat intresse.

Ordförande
Michael Palm

Sekreterare
Per Wärmlund
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