Protokoll sektionsmöte Roadracing 02–2018
2018-02-15 (18:00 – 19:30) via telefon

Deltagare
Fredrik Hansson
Åke Rydergren
Robert Wallberg
Niclas Wärlander
Per Holmström
Henrik Björling
Sandra Altesson

Roadracingsektionen
Adjungerad Minimoto
Adjungerad Minimoto
Förbundstekniker
Adjungerad Classic Roadracing
Förarrepresentant
Koordinatorsassistent

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen
Fredrik Hansson hälsade alla deltagare välkomna till kvällens telefonmöte.
2. Val av justerare
Niclas valdes till justerare för dagens protokoll.
3. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Protokollet finns publicerat på Svemo.se
(Roadracing, Dokumentcenter, Protokoll).
4. Ekonomi
Sektionen har tagit del av den aktuella ekonomirapporten.
5. Licenser
Licensstatistik per 31 januari 2018 Roadracing
Bas: 68
Ungdom: 2
Junior: 3
Senior: 72
Classic: 18
Elit: 22
Parad RR: 4
Totalt: 189 (178 under samma period förra året)
Licensstatistik per 31 januari 2018 Minimoto
Klubblicens: 4
Ungdom: 1
Junior: 0
Senior: 2
Guldhjälm: 6
Totalt: 13 (9 under samma period förra året)
5.1 Nytt licenskrav från FIM 2018
Från 2018 är det krav på internationell tävlingslicens, utfärdad av FIM för deltagande i internationella
tävlingar utanför Sverige. Se Svemos hemsida för mer information.
http://www.svemo.se/sv/Forbundsinformation/Nyheter/NyttlicenskravfranFIM2018/

6. Uppklassningar/ Nedklassningar Roadracing
Carl-Johan Stigefelt, Jan-Owe Bengtsson och Johan Nilsson har ansökt om elitlicens, sektionen
beviljade alla ansökningarna och hälsar förarna varmt välkomna som elitförare.
Alla upp- och nedklassningar publiceras på Svemos hemsida (Roadracing/Förarlicens/uppklassningar
Nedklassningar). Ansökan om uppklassning mejlas till Roadracingsektionen på roadracing@svemo.se.

7. Projekt Start2Ride Junior
Enkäten som skickades ut till alla deltagare i Start2Ride 2017 har utvärderats. Många deltagare vill ta
chansen igen att prova på roadracing under 2018 och många vill även ta licens.
Start2Ride Junior Minimoto har presenterats på MC-mässan och hittills har ca 40 personer anmält
sitt intresse för att prova-på under 2018.
Datumplanering för prova-på för Start2Ride Roadracing och Minimoto pågår. Alla klubbar är
välkomna att lämna in fler datumförslag. Önskemål mailas till roadracing@svemo.se
8. Säkerhet
Nästa möte med Säkerhetsrådet kommer att vara söndag den 11 mars på Quality Hotell Arlanda i
Stockholm. Ulf Sjövald, säkerhetsansvarig roadracing, kommer att delta.

9. Ärenden
9.1 Miljöforum
Fredrik har anmält sig till miljöforum som kommer att äga rum 10-11 mars på Quality Airport Hotel
Arlanda i Stockholm.

MINIMOTO
9.2 Licensutbildning Minimoto
Joakim Kindgren, Kristianstad KK, har kontaktat sektionen med önskemål om att få hålla en licenskurs
Minimoto 2018. Åke Rydergren har tagit kontakt med Joakim och kommer att hjälpa honom.
9.2.1 Utbildning förarutbildare Minimoto
Utbildning för förarutbildare i Minimoto kommer att hållas söndag 22 april i Svemo-huset i
Norrköping. Inbjudan och mer information kommer att skickas ut till Minimotoklubbarna.
9.3 Banbesiktningar Minimoto
Klubbarna ombeds kontakta banbesiktare för ombesiktning av banor där banlicensen gick ut 2017.
Linköping MS har ansökt om att få köra Minimoto på gokartbanan på motorstadion. Sektionen har
förmedlat kontakten till banbesiktaren.
9.4 Arrangörsmöte Minimoto 2018
Möte med RM-arrangörer Minimoto kommer att hållas i Norrköping i Svemo-huset lördagen 21 april.
Fredrik kommer att skicka ut inbjudan.

ROADRACING
9.5 Nordiskt Mästerskap Roadracing 2018
Datumen är 27 – 29 juli Gelleråsen, Karlskoga MF och 14 – 15 september Rudskogen, Solör MCK.
Klasser: Superbike och Superstock 600, elit- och seniorförare.
Supportklass: A2 (ej NM).
All information finns nu upplagd på Svemos hemsida, anmälan till Gelleråsen är öppen. All
information har skickats via mail till alla nordiska förbund.
9.6 Fortbildning chefstekniker 2018
Fortbildning chefstekniker kommer att hållas i Norrköping, i Svemo-huset 28 april.
9.7 Regeljusteringar SR Roadracing 2018
Regeljusteringarna är klara och kommer att publiceras inom kort.
9.8 Mediaprojekt Roadracing.se
Fler personer har rekryterats till mediaprojektet Roadracing.se.
Sektionen undersöker möjligheten till livesändning under tävlingar.
9.9 Supervisoruppdrag 2018
Supervisoruppdrag 2018 kommer att fördelas.
9.10 Banbesiktning 2018
Klubbarna ombeds kontakta banbesiktare för ombesiktning av banor där banlicensen gick ut 2017.
9.11 Poängräkning SM 2018
Styrelsen har öppnat upp SM för förare som inte har Svemo-licens fram till år 2020 (så kallat öppet
SM som funnits tidigare). Det innebär att alla förare med giltig Svemo-licens eller med giltig licens i
annat FIM-anslutet förbund kommer att räknas in i seriesammanräkningen.
9.12 SM-manual och SM-profil 2018
Både SM-manualen och SM-profilen är klara för 2018 och har mejlats till SM-arrangörerna. Allt finns
även publicerat på Svemos hemsida (Roadracing/Dokumentcenter). Även mallen för tilläggsreglerna
på Svemos hemsida är nu uppdaterad inför 2018.
9.13 Flyguppvisning vid SM
Sektionen har ansökt till Försvarsmakten om flyguppvisning vid SM-tävlingarna enligt beslut från SMarrangörsmötet. Sektionen inväntar svar från Försvarsmakten.
9.14 Förfrågan om förarutbildning utanför Sverige
Sektionen har tagit emot en förfrågan om att arrangera en förarutbildning utanför Sverige. Av
försäkringsskäl är detta tyvärr inte möjligt.
9.15 Northern Europe Cup 2018
Northern Europe Cup 2018 blev inställt av ADAC på grund av för få anmälda team. Deltävlingen i
Anderstorp kommer inte genomföras. Sektionen kommer att hålla kontakten med ADAC för framtida
samarbetsmöjligheter.

CLASSIC ROADRACING
9.16 Regeljustering 2018
Classic regler är under uppdatering, Per Holmström återkommer inom kort.

10. Rapporter
10.1 MC-mässan
På MC-mässan i Göteborg den 24 – 28 januari var intresset för framförallt Minimoto väldigt stort.
Mässan var ett lyckat evenemang för Svemos del och alla som hjälpte till på roadracing och Minimoto
var nöjda. I montern kändes det som en succé.
10.2 Möte med säkerhetsrådet
Den 28 januari hölls ett möte med säkerhetsrådet på hotell Gothia Towers i Göteborg. Ulf Sjövald
deltog för roadracing. Ulf tyckte att det var jätteintressant att vara med och ser fram emot ett
fortsatt arbete tillsammans med säkerhetsrådet.
11. Topp & Talang
Joel Marklund lämnar Topp & Talang och vi vill tacka honom för denna tid och önskar honom lycka till
i framtiden.
Nästa Träff med Topp & Talang är den 23-24 februari, Filip Backlund kommer att finnas på plats och
föreläsa. Ytterligare en träff blir av 19 maj.
12. Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.
13. Nästa möte
Nästa sektionsmöte är 15 mars, kl 18.00.
14. Avslutning
Fredrik tackade alla deltagare för sitt deltagande och engagemang ikväll.

Vid protokollet:
Sandra Altesson
2018-02-15

Justerat via mejl:
Niclas Wärlander
2018-02-21

