AGENDA SNÖSKOTERSEKTIONEN
Mars
Deltagare – Svemo
Emilia Olsson
Tobias Eklund
Tomas Stenberg
Anders Berggren

Administrativt ansvarig / Koordinator SSK
Operativt ansvarig / Ledamot
Ledamot
Ledamot

Niklas Höglund

Adjungerad

1. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE OCH MÖTESSEKRETERARE
Tobias valdes som mötesordförande och Emilia samt Niklas som mötessekreterare.
2. MÖTET ÖPPNAS
Tobias hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.
3. AGENDA
Dagens agenda godkändes av mötesdeltagarna.
4. FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll för februari månad ligger ute som en nyhet på hemsidan.
5. Rapporter
5.1 Rapportering Bygdsiljum
Tävlingen flöt på bra, ett par olyckor men annars höll tidschemat. Webbsändningen hörs
vara den bästa för säsongen, utan några avbrott eller andra tekniska bekymmer. Både
arrangör och åkare hörs vara nöjda med dagen.
5.2 Rapportering Nordiska Mästerskapen
Nordiska summeras med Svensk dominans, Tobias och Tomas var på plats under dagen
och supportade vårt Svenska landslag. Arrangören gjorde ett bra jobb och körde
tävlingen på en travbana med snygg inramning. Deras webbsändning var väldigt bra!
6. ÄRENDEN
6.1 Tåsjö tvingas ställa in sina tävlingar, Sverige Cup deltävling 6 och SM deltävling 4.
Boden har erbjudit sig att ersätta deltävlingarna. Vi diskuterade detta på mötet och tar
det vidare med klubben Boden MS.
6.2 Tobias meddelar Svemoplay om förändringar gällande sändningen som blev inställd samt
den eventuella ersättningsklubben samt dess datum.

6.3 VM
Vi får många frågor från Boden som behöver besvaras, de flesta är redan besvarade.
Tobias och Emilia sätter sig ner och går igenom de övriga.
7. EKONOMI
Ingen rapport att tillgå.
8. SÄKERHET
Ett säkerhetsmöte väntar i Boden under VM.
9. ÅRSPLANERING
Kallelse till förare som ska delta i VM är på gång, de som är direktkvalificerade har fått mail.
10. LICENSSTATISTIK
Snöskoter har 166 licensierade förare i Januari 2019, samma tid förra året hade snöskoter
163 stycken.
11. SINUS
Inget nytt att tillägga.
12. DISPENSANSÖKAN/WILDCARDS
Inga ansökningar har inkommit.
13. ÖVRIGT
Inga övriga frågor.
14. NÄSTA MÖTE
Nästa möte blir 2019-04-09 klockan 20:00.
15. MÖTET AVSLUTAS

Tobias tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

