Protokoll Snöskoter nr.11 2020-12-21

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE NR. 11
2020-12-21 (19:00-20:00) Telefonmöte

Deltagare – Svemo

1.

Tobias Eklund

Operativt ansvarig

Anders Berggren

Ledamot

Tomas Stenberg

Ledamot

Philip Lund

Koordinator

Niklas Höglund

Adjungerad

Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen
Tobias öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. Den utskickade
dagordningen godkändes.

2.

Val av mötesfunktionärer
Philip valdes att protokollföra dagens möte.

3.

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

4.

Ärenden

4.1

Fastställd budget 2021
Snöskotersektionen tog del av infomrationen om fastställd budget för 2021.
Förutsättningarna i budgeten är samma som under 2020.

4.2

Riktlinjer träningsverksamhet
Snöskotersektionen har tagit fram riktlinjer för träningsverksamhet utifrån
rådande coronapandemi. Riktlinjerna kommer publiceras på svemo.se och
skotercross.se.
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4.3

Utbildningsplattformen – Fortbildning
Snöskotersektionen har sett över digitala möjligheter för fortbildning. Genom
utbildningsplattformen finns nu möjlighet för genomförande av prov för
tävlingsledare och supervisors. Ambitionen är att genomföra provet i
utbildningsplattformen med en digital träff efter. Sektionen ska se över
utbildningsinnehållet innan inbjudan skickas ut för fortbildning.

4.4

Elitsatsning 2021
Arbetet med elitsatsningen för 2021 pågår. Utifrån coronapandemin blir
planeringen svårare och kommer likt 2020 ge andra förutsättningar. Niklas
arbetar med dokumentet och skickar det till Svemo sportchef i januari.

4.5

Regelprojekt
Philip informerade om det pågående projektet med omstrukturering av Svemos
regelverk. En grundmall har gjorts och strukturen ska vara likadan i alla
regelverk. Sektionen har inget att tillägga runt den struktur som arbetats fram.

4.6

Aktivitetsområde för barn & ungdom
Snöskotersektionen diksuterade möjligheten för klubbar att besikta in ett
aktivitetsområde för barn och ungdom utanför permanent anläggning.
Banlicensen är avgiftsfri och sektionen ser positivt på denna möjlighet. En nyhet
kommer publiceras på svemo.se inom kort.

5.

Rapporter

5.1

Förarlicensstatistik
Snöskotersektionen tog del av licensstatistiken för november.

5.2

Ekonomirapport
Ingen rapport att tillgå.
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6.

Övrigt
Snöskotersektionen diskuterade förutsättningarna för säsongen i USA och de
svenska förare som ska köra säsongen där. Första tävlingen i januari är fortsatt
planerad att köras.

7.

Nästa Möte
Januari

8.

Avslutning
Tobias tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet
Philip Lund, 2020-12-21
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