Protokoll Dragracing 07–2020
Datum och tid: 2020-12-15 kl. 17.30-19.30
Plats: Telefonmöte

Deltagare - Svemo
Fredrik Hansson
Rejje Irén
Pär Evensson
Sandra Altesson

Grenchef
Adjungerad
Adjungerad
Koordinator

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen
Grenchef Fredrik Hansson hälsade alla deltagare välkomna till månadens möte.
2. Val av justerare
Till justerare valdes Pär Evensson.
3. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Protokollet finns publicerat på Svemo.se
(Dragracing, Dokumentcenter, Protokoll).
4. Ekonomi
Svemo Dragracing har tagit del av den aktuella ekonomirapporten och följer budget enligt plan.
På grund av situationen med viruset Covid-19 (Corona) som påverkar hela samhället i dagsläget
måste besparingar ske på alla plan. En reviderad budget har tagits fram på uppdrag av Svemo
Styrelse.
Budget och verksamhetsplan är inlämnat till Styrelsen i september 2020.
5. Licenser
Licensstatistik per 30 november 2020 Dragracing
Bas: 1
Guldhjälm: 1
Ungdom: 5
Klubb: 0
Junior: 4
Senior: 21
Classic: 1
Elit: 13
Totalt: 46 (100 under samma period förra året)

6. Uppklassningar/ Nedklassningar Dragracing
Ingen ansökan om upp-/nedklassning har inkommit.
Ansökan om uppklassning mailas till Svemo Dragracing på dragracing@svemo.se.
Alla upp- och nedklassningar publiceras på Svemos hemsida.
7. Junior Recruit
Rapido MC har bjudit in oss att delta vid deras Öppet Hus 22 maj 2021, Junior Recruit kommer att
delta på plats om det är möjligt.
8. StreetBike
Rapido MC har bjudit in oss att delta vid deras Öppet Hus 22 maj 2021, StreetBike kommer att delta
på plats om det är möjligt.
9. Säkerhet
Johan Ydreborg har upprättat en ny handlingsplan för säkerhetsarbetet inom dragracing som lämnats
in till Svemo Säkerhetsråd.
Säkerhetsrådet genomförde ett möte måndagen den 7 december där Johan deltog, rapport kommer
att lämnas inför kommande möte.
10. Miljö
Den planerade E-bike tävlingen i Västerås 2020 blev inställd p g a covid-19. Förhoppningen är att
denna tävling kommer att kunna genomföras under 2021.

11. Ärenden
11.1 Covid-19 (corona)
Covid-19 har slagit hårt på samtliga av Svemos verksamheter under 2020.
Svemos sammankallande och grenchefer deltar regelbundet i möten tillsammans med Svemo
Styrelse där situationen diskuteras och läget analyseras.
På mötena diskuteras allt från tränings- och tävlingsverksamhet, licenser och budget liksom även de
restriktioner som finns från myndigheter.
Mötena har bidragit till utbyte mellan grenarna och en bra dialog mellan grenar och Styrelsen.
11.1.1 Tävlingsförbud
Svemo Styrelse fattade beslut om att införa tävlingsförbud från och med 24 november 2020. Detta
beslut innefattar även att klubbhus ska hållas stängda.
Svemo uppmuntrar att klubbar arrangerar sina månadsmöten/träffar digitalt och att alla ska
respektera restriktioner från Folkhälsomyndigheten.

11.2 Tävlingar 2021
SM, RM
Planering av SM-/RM-kalender bordläggs i avvaktan för att se hur utvecklingen av pandemin covid-19
ser ut. Arrangörer är välkomna att skicka in ansökan om statustävling till sandra.altesson@svemo.se.
Inkomna ansökningar om statustävlingar 2021:
SHRA Luleå

Pite Dragway

9-11 juli

11.3 SR Dragracing 2021-2022
Arbetet pågår förfullt med framtagning och justering av SR Dragracing 2021-2022.
11.4 Banlicenser 2020
Svemo Dragracing eftersöker FIM-banlicensen för Tierp Arena, denna har inte överlämnats till
Svemo, vi är därför väldigt tacksamma om denna skyndsamt skickas till Svemo, vid frågor kontakta
sandra.altesson@svemo.se.
Klubbar vars banlicenser utgår den 31 december 2020, eller utgått redan 2019, ombeds kontakta sin
banbesiktare för ombesiktning inför säsong 2021.

Bana

Klubb

Banlicens giltighet upphör

Kjula Dragstrip
Vårgårda Dragway
Pite Dragway
Färila Raceway
Tierp Arena
Karlskoga Flygfält
Sundsvall Raceway
Fällfors Flygfält
Malmö Raceway

Rod n Kustom
SHRA Borås
SHRA Luleå
DRC Ljusdal
NDRS MC
SHRA Karlskoga
SHRA Sundsvall
Skellefteå MS
Skåne Racers IF

31-12-2020
31-12-2020
31-12-2020
31-12-2019
31-12-2019
31-12-2019
31-12-2019
31-12-2019
31-12-2019

Kontaktuppgifter till Svemo Dragracing banbesiktare finns på Svemos hemsida (www.svemo.se) >
Dragracing > Kontakt > Banbesiktare.
11.5 Utbildningar 2021
Frågan bordläggs till nästa möte för att se hur läget ser ut i den pågående pandemin efter årsskiftet.

12. Rapporter
12.1 Regelskrivning SR Dragracing 2021-2022
Svemo Dragracing genomförde ett möte för regelskrivning lördagen den 3 oktober.
Under mötet gick deltagarna igenom aktuellt regelverk samt regeljusteringar som uppkommit sedan
det senaste SR skrevs. Man tittade även på de förslag av justeringar och synpunkter som inkommit.
Samtliga inkomna regelförslag och synpunkter har besvarats av grenchef Fredrik Hansson.

12.2 Licensfrågor
Det har inkommit många frågor gällande helårslicenser från förare om huruvida köpta licenser kan
återbetalas eller förlängas till 2020 på grund av uteblivna tävlingar.
Grenchef Fredrik Hansson har skickat en skrivelse med dessa frågor till Svemo Styrelse i juni och har
fått svar från Verkställande utskottet (VU) att tillfälliga licenser tillåts i SM 2020 på grund av den
rådande situationen med covid-19 som påverkar tävlingsverksamheten svårt.
Gällande helårslicenser har Svemo Styrelse återkommit med besked om att licenskostnader inte
kommer att återbetalas.
12.3 Tävlingsverksamhet 2020
Svemo Dragracing var tvungna att fatta beslutet om att ställa in Dragracing SM och RM 2020 på
grund av för få genomförbara tävlingar under säsongen. Beslutet var grundat på att det inte blir en
sportslig rättvisa att genomföra en SM/RM-serie baserat på endast två deltävlingar.
Svemo Dragracing beklagar situationen som grundar sig i den pågående pandemin Covid-19 och
hoppas att vi får en bra och spännande säsong 2021 tillsammans med alla förare och arrangörer.

12.4 NMC 2020
Beslut fattade under NMC under 2019 har diskuterats då situationen inte ser ut som det gör i vanliga
fall på grund av pågående pandemi. De tidigare besluten som diskuterades gäller bland annat
ersättningar och samarbetet med Speedgroup. Eftersom inga NM-deltävlingar kan genomföras under
2020 behöver inte Speedgroup betala ersättning för denna säsong, enligt det kontrakt som togs fram
2019.
Nytt avtal för 2021 är inskickat från Speedgroup till NMC mötet den 24 oktober 2020, där avtalet
godkändes.
12.5 Nordiskt Möte 2020
Svemo Dragracing skickade förfrågan till övriga Nordiska länder om hur möjligheterna ser ut att
genomföra ett Nordiskt Möte 2020 digitalt på grund av den rådande situationen med pandemin
Covid-19. Tyvärr var det inte möjligt att genomföra ett Nordisk möte detta år på grund av rådande
omständigheter.

12.6 Svemo Träffpunkt
Svemo Träffpunkt var planerad att genomföras den 11 oktober men ställdes in p g a covid-19.

12.7 Svemo Utbildningskonferens
Utbildningskonferensen som var planerad att genomföras den 24-25 oktober blev inställd på grund
av covid-19.
14. Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp på mötet.
15. Nästa möte
Datum för nästa möte planeras till den 20 januari kl 17.30.
16. Avslutning
Fredrik tackade alla deltagare för ett trevligt möte.

Vid protokollet
Sandra Altesson
2020-12-15

Justerare för protokollet
Pär Evensson
2020-12-22

