Protokoll Snöskoter nr.9 2020-10-12

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE NR. 9
2020-10-12 (19:00-20:30) 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

Tävlingskalender 2021
Snöskotersektionen har arbetat vidare sedan senaste mötet med kalendern för
2021. Situationen med Corona har medfört mer arbete för att se över möjliga
tävlingsupplägg. De ansökningar som har kommit in har behandlats och
sektionen för nu dialog över upplägg med arrangörerna.

4.2

Arrangörsträff
Snöskotersektionen beslutar att genomföra SM-arrangörsmötet digitalt via
Microsoft Teams i år. Kallelse kommer skickas ut till berörda arrangörer.
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4.3

Speaker till webbsändning
Snöskotersektionen förde diskussionen över speaker till webbsändningen 2021
med förslaget att ha samma upplägg som säsongen 2020. Tobias kontaktar
tilltänkt person för uppdraget.

4.4

Ny adjungerad ledamot – Watercross
Snöskotersektionen har ställt frågan om uppdrag som adjungerad för Watercross
till Miranda Tjärnström som tackat ja till uppdraget. Sektionen ser positivt på att få
in Miranda i arbetet med sporten.

4.5

Fortbildning supervisor
Snöskotersektionen diskuterade upplägg för fortbildning av supervisors inför
kommande säsong. Förslaget som lyftes var att genomföra flera mindre träffar.
Inbjudan till berörda personer kommer att skickas ut inom kort.

4.6

Tävlingar Backe
Tomas har fört dialog med klubbar för arrangemang av backtävlingar och vilka
möjligheter som finns inför 2021. Snöskotersektionens ambition är att genomföra
tävlingar inom disciplinen kommande säsong.

4.7

Utskick klubbar
Snöskotersektionen avser att göra ett utskick till klubbar gällande tränings- och
tävlingsverksamhet för kommande säsonger. Philip sammanställer ett utskick och
skickar ut till klubbar.

4.8

Träningsläger
Snöskotersektionen diskuterade frågan om träningsläger och beslutade kontakta
klubbar i frågan. Sektionen har avsatt budget för genomförande av läger och
möjlighet finns att få stöd från sektionen för genomförande av träningsläger.
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4.9

Dispensansökan
Snöskotersektionen tog del av inkommen ansökning för annan licensklass för
säsongen 2021. Sektionen beviljar ansökan.

5.

Rapporter

5.1

Förarlicensstatistik
Snöskotersektionen tog del av licensstatistiken för september.

5.2

Ekonomirapport
Snöskotersektionen tog del av ekonomirapporten för september. Inbesparingar
har gjorts till följd av inställd verksamhet.

6.

Övrigt

6.1

SM-veckan 2022
Snöskotersektionen har ansökt om deltagande för snöskoter under SM-veckan
2022 i Piteå.

7.

Nästa Möte
November

8.

Avslutning
Tobias tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet
Philip Lund
2020-10-12
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