
Karting möte Smålands BF 18/1-18 

 

Närvarande 

Mike Lundström Lessebo MK 

Pierre Fransson Lessebo MK 

Johan Håkansson Laurinen Jönköpings KC 

Henrik Ahlgren Jönköpings KC 

Åke Brandin Kalmar MK 

Jonas Engebladh Kalmar MK 

Jan Ragnarsson Lessebo MK 

Yvonne Ragnarsson Lessebo MK 

Niklas Jönsson Wäxjö MS 

Maria Ljung Jönsson Wäxjö MS 

P-O Leandersson Kalmar MK 

Karin Leandersson SBF/Kalmar MK 

Bjarne Svensson Smålands BF 

Mikael Gustafsson Smålands BF 

Johan Eriksson Smålands BF 

Nicklas Bernthsson SBF 

 

Johan hälsade alla välkomna till mötet. 

 

- Presentation av kartingkommittén samt nya KU 2018 

Johan Eriksson och Nicklas Bernthsson presenterade dom förändringar 

som är aktuell inom kommittén samt KU 

 

- Läget i klubbarna 

 

Kalmar: Mål att öka antalet medlemmar jobbar akt ivt med detta. Tittar 

på att köpa in ett nytt traxasystem eller likvärdigt. Mål att anordna 

SM2023. Ny läktare är på gång att byggas. Planerar för en 



t räning/testhelg helgen innan påsk mer information om dett a kommer. 

Kör två tävlingar i år. 

 

WMS: Kör två tävlingar i år. Nytt torn är på gång både större och bättre. 

Målet är också att få bättre asfalt  i depån. 

 

JKC: Fyller 50 år i år. Ny styrelse efter årsmötet. Kör t re tävlingar i år.  

 

Klubbarna nöjda överlag. 

 

- Karting On Tour 

 

Nicklas från KU informerade t illsammans med Johan om Kart ing On Tour 

och hur det är tänkt. LMK/WMS och Kalmar vill ha touren så t idigt som 

möjligt. Klubbarna skall återkomma t ill Johan SNARAST med vem som är 

kart ing on tour ansvarig i varje klubb. Vi enades också om att det är 

vikt igt att alla klubbar hjälps åt för att göra det bästa vi kan för att få t ill 

detta och få massa nya akt iva. 

 

Detta är det vikt igaste som händer under 2018 och 3år framåt för 

svensk kart ing.  

 

Småland önskar ett  förtydligande från KU angående bidrag för prova 

på licens. 

 

Nicklas återkommer med svar angående stolsjusteringar på kartarna.  

 

Stort  tack Nicklas för att du hade möjlighet och vara med. 

 

- DM 2018 

 

Johan presenterade DM reglerna för 2018. En livlig men givande 

diskussion uppstod. Men där vi t ill slut enades. Johan visade också ett 

nytt förslag på poängberäkning i DM. Vi genomförde en omröstning om 

ny poängberäkning i DM och det nya förslaget röstades igenom. 

Samtliga var eniga om att det ska införas 2018. Se bifogade DM regler 

för mer information om det. 

 

Johan reviderar reglerna och skickar sedan ut dom t ill klubbarna för 

översyn innan reglerna skickas in t ill Smålands BF. 

 

 

 

 



- SKCC 2018 Johan berättar årets nyheter och förändringar 

 

Johan informerade om SKCC och visade kalendern inför 2018. WMS 

flyttar sin SKCC. SKCC står inför många härliga förändringar och fler 

nyheter kommer från SKCC under 2018.  

 

- Information från Smålands BF 

 

Johan påminde om anmälan t ill årsmötet och DM prisutdelningen 

 

- Utbildningsbehov 

 

Johan informerade om SKCC kursen 3/3-18 i Ljungby. I  övrigt ser 

klubbarna inget utbildningsbehov just nu. Klubbarna återkopplar t ill SGA 

om behov uppstår. 

 

- Något vi ska ta upp med KU 

 

Klubbarna önskar att möjligheten att köra enklare tävlingar förenklas. 

Johan kollar upp och återkommer om detta. 

 

- Övrigt 

 

Johan tackande för ett bra möte. 

 


