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Anteckningar fört vid MCT-möte via Zoom 6 april 2022  

  

§ 1. Mötets öppnande  
  
§ 2. Närvaro  
Riks: Staffan Nordin, Jesper Christensen, Maria Wärnevall.  
Distrikten: Per-Erik Jämtland/Härjedalen, Niklas Norrbotten, Bengt Östergötland, Maria 
Norrbotten, Katarina Västernorrland och riks, Roos Skåne, Marie Dalarna, Affe Gotland, 
Jörgen Blekinge, Peter Västra Götaland, Stefan Gävleborg, Pelle Skåne, Monika 
Västmanland, Gustav Stockholm, Anders Uppsala, Roger Uppsala, Tina Uppsala, Erik 
Södermanland, Claes Örebro, Mattias Västerbotten, Rickard Skåne, Jerry Södermanland  
  
§ 3. Lite Nyheter  
Eye tracking, vi kommer att testa på några kurser för att ev kunna utveckla vårt koncept.  
Ett litet kit med glasögon och en liten ryggsäck. Spännande att kunna se vad deltagaren ser 
och när denne upptäcker saker.  
  
SMC in i SVEMO styrelser. Det gör vår påverkan inom sporten större.  
  
Examination/utbildning Kristianstad den 10-12 juni för få anmälda i dagsläget, inkommer 
inte fler relativt omgående ställs detta examinationstillfälle in. Skåne säger de kommer att 
skicka 12 stycken. De kommer att anmälas inom den närmsta veckan.  
Rörken, Uppsala 2-4 sept.  
  
§ 4. Instruktörskonferens 29-30 oktober  
Trafikkoppling   
E-utbildningar / Vinterutbildningar  
Nya körtekniska rön  
El MC, hur förhåller vi oss till detta  
Ekonomi Maria Wärnevall ger 2 förslag för kostnadsfördelning. Lutar åt förslag 1 men vi 
kollar upp med alla distriktsordföranden. Även kostnadsförslag för icke boende.  
  
§ 5. Medlemskrav  
Inget beslut har tagits. Frågan bör diskuteras i samband med ett ordförandemöte och med 
styrelsen.  

  
§ 6. BKK Gokartbana  
Systemet är inte byggt för att kunna skötas i grundkurssystemet. Detta är ett stort jobb för 
Johnny som inte har den tiden just nu. Sedan har även framkommit att alla inte tycker det 
är bra. Då fler funderingar dykt upp kring detta måste det diskuteras vidare innan vi 
kommer till ett beslut.  
Vi bör diskutera vidare hur vi gör med om/hur vi ska tillgodoräkna stegen vid 

stegutbildningar på gokartbanor.   
Uppsala motsätter sig och kommer att ändå lägga upp stegutbildningar fast senare under 
sommaren. De sköter all ekonomi själva, sedan om så beslutas att det ska tillgodoräknas, så 
kan de som gått kursen få tillgodoräkna sig stegen om det är möjligt att smidigt i efterhand 

lägga till i systemet.  
  
§ 7. Systemet  
Prio på incidentrapporter, måste lösas först nu.  
Inmatning av kompetenser, tex RR3.0, HLR, LABC och påminnelser ska gå ut sedan när 
kursen behöver repeteras.  
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§ 8 Nya kurs på vägen  
Niklas Lundin pratar om den nya kursen. Skriften finns nu nedladdningsbar på hemsidan.  
https://www.svmc.se/media/oz0fvxzj/r-r3-kurs-pa-va-gen-v1.pdf Stor potential att få in 
nya kursdeltagare till den befintliga verksamheten. En kurs-light som ska vara en lättare 
tröskel att kliva över för att våga gå på ”kurs”. Kan kallas touring/kvällstur/fikatur etc.  
Lite diskussioner uppkom kring att detta testats och att det varit svårt att få tag i deltagare, 
det konstateras dock att det är nog lättare idag via sociala medier och uppsökande 
verksamhet i klubbar tex.  
Frågan uppkom hur deltagarna ska registreras. Enkelt att lägga upp i grundkurssystemet. 
Deltagare kan tom läggas in i efterhand, eller på plats via tex mobiltelefon.  
  
§ 9. Mötets avslutande  
Staffan tackar för aktivt deltagande och förklarar mötet avslutat  

 
 
Protokollförare Justerare 
 
 
 
 
Maria Wärnevall Staffan Nordin 
Riks Admin Riks Schoolansvarig  
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