Protokoll Styrelsemöte Västras Serieförening 28 oktober 2016
Jula Hotell Skara
Närvarande: Tommy Allansson, Örjan Bengtsson, Kenth Gustavsson, Sven-Erik Olsson,
Tony Ahlgren, Yvonne Steen, Lovisa Becker.
Gäster: Martin Waldenryd.
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Mötet öppnades av Tommy Allansson.
Till sekreterare för mötet valdes Lovisa Becker.
Till protokolljusterare valdes Sven-Erik Olsson.
Föregående möte: Gällande den diskuterade anmälan mot Simon Torsander, Team
Westom MC, som under serietävling samt VGC-tävling kört på en U-licens. Föraren
frias denna gång från anmälan och bestraffning.
Serien 2016
o Resultathanteringen har fungerat dåligt under året. Förslag på utbildning i
tidtagning kommer att föreslås till Jeanette Nyberg. Samt förslag på att all
tidtagning ska köras i Orbit.
o Division 1 har fungerat bra överlag.
o Division 2 N har fungerat bra överlag, dock har vissa klubbar haft dåligt med
förare.
o Division 2 S har fungerat bra överlag. Deltävlingen i Sotenäs ställdes finaler in
på grund av för mycket damm. Dåliga förberedelser.
o Division 3 N har fungerat bra. Nora MX har fått beröm. Filipstads MCs
resultat är ej inskickat. Tävlingen kördes 2 oktober 2016.
o Division 3 S har fungerat bra.
Inga nya klubbar har begärt inträde i Serieföreningen ännu.
Inkomna skrivelser:
o FMCK Borås har skickat in en skrivelse om förslag på uteslutning av förare
vid diskvalificering i heat. Uteslutning alternativt nedflyttning visst antal
placeringar i resultatet.
o Falköpings MK har skickat in ett förslag på att ta bort en A-final. Förslaget är
på en A-final som är 25 min + 2 varv.
Utgående skrivelser:
o Inga.
Serien 2017
o Förslag att samköra divisioner för att få kortare dagar och fler förare. Förslag
på upplägg skickas ut.
Startnummer: Två olika nummerserier. En för förare med bredd och motion och en för
serie.
Regler 2017: Endast små justeringar i upplägg.
Planeringsmöte: 14 januari. Kenth Gustavsson undersöker med Quality Hotell i
Vänersborg.
Årsmöte: Tillsammans med Västras i februari.

o Ekonomi: God ekonomi i Serieföreningen. I dagsläget finns 117 898 kronor i kassan.
Vi har haft låga omkostnader 2016. Några klubbar ska få pengar tillbaka.
o Övrigt:
o Elitserien 2017 kommer att köras om kriterierna uppfylls.
o Vi måste ha fler tävlingsledare.
o Ny flagga nästa år. Kommer att finnas på statustävlingar. Flaggan är till
områdeschefer och det är krypkörning förbi som gäller.
o Förslag på kommunikationsutrustning till klubbar. Detta är problematiskt och
dyrt. Tony Ahlgren kollar upp olika alternativ då frågan om
kommunikationsutrustning i klubbar måste lyftas.
o Nästa möte: 13 januari 2017.
o Mötet avslutades.
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