
MKR Kalendermöte 2021-11-27 
 

1. Mötets Öppnande 
- Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 

2. Dagordningens godkännande 
- Mötet godkände dagordningen. 
- Övrig fråga? 
 

 
3. Närvarande klubbar  

- Lista skickas runt och teams närvarande noteras. 
 

4. Kontaktpersoner klubbar 
- Närvarande uppmanas att kolla igenom listan med kontaktpersoner att den 
stämmer om inte uppdatera till rätt person(er). 
 

5. Inkomna motioner 
- Katrineholm, höjning av avgift. 
Synpunkter. Rättvik vill inte höja avgiften för det inte främjar återväxten.  
Micke kommentar; Inte tillräckligt med klubbar som arrangerar tävlingar.  
Ja, 6st. Nej 2 st. 
Motionen bifalls. 

 
6. Tävlingskalender 2022 

- MKR5. SM arrangeras samtidigt! Förslag 13–14 aug. Järfälla kör denna tävling!! 
 

7. Tävlingskalender 2023 
- Kalendern kvarstår men förslag att flytta 1a helgen i augusti pga lågt 
deltagarantal. Tas upp igen för diskussion på årsmötet. 
 

8. Serieregler för 2022 
- Inga större justeringar. Den senast uppdaterade finns inte anslaget på 
hemsidan. Micke kollar. 
- Oklart med antal tävlingar som gäller för att vara med i serien. Mycket beroende 
på Covid som har varit/är. 
- MKR har bra fördel när det gäller resultatpresentation jmf LOTS. 
- Arrangörsbidrag, saknas förtydligande på tillvägagångssättet. Förslag att detta 
läggs till seriereglerna. Beslutades Ja! 

 
9. Övriga Frågor 

- Allmän info Scorit och LOTS. Scorit samarbete med Miko Laine-Race Carnell(?). 
Scorit bra gällande tidvisning. Micke Palm har dialog med Scorit gällande 
kostnader nu och framöver.  
- Bakgrund MKR hemsidan. Stig efterfrågar om någon vill ta över 
administrationen. Hemsidan är ålderdomlig och skulle behöva moderniseras. 
Jonas Nielsen – kollar med sina kontakter om de kan göra/sponsra med 



modernisering. Återkommer till Micke P och Stig inom ett par veckor.  
- Transponders krånglar 5st är märkta då de inte tas emot av Orbit. Övrig 
hårdvara börja bli ålderdomligt. Lista på ny hårdvara görs och tas upp till 
årsmötet och överförs till ny ansvarig. 
- Utbildning på tidtagningssystemet o övrig MKR utrustning. Planeras in med Stig 
till årsmötet. 
- Enhetsbränsle, Aspen+; 
Bakgrund, krav på miljöförbättring. Krav kommer från SBF-KU. 
Stig, finns problem med distribution av bränsle. Dunkar går som 
konsumentförpackning!  
Aspen+ äter inte Reed blad! Det handlar om bestyckning och inställning på 
förgasaren. 
- Valberedning; 
Järfälla (Sammankallande), KAK och Katrineholm. 
Micke skickar ut lista till berörda klubbarna? 
- Kan man få samarbete med Historic karting 

 
10. Nästa möte 

- Årsmöte. När Stig har tid så vi kan köra kurs i samband med årsmötet. 
Plats? Början Mars 12-13. 
 

 
11. Avslutning 

- Mötet avslutades. 
 

 
 
 
Ordförande   Mötets sekreterare 
Michael Palm  Andreas Grönman 
 

   


