Protokoll Snöskoter nr.4 2020-04-27

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE NR. 4
2020-04-27 (19:00-20:00) Telefonmöte

Deltagare – SVEMO
Tobias Eklund

Operativt ansvarig

Anders Berggren

Ledamot

Tomas Stenberg

Ledamot

Philip Lund

Koordinator

1.

Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen
Tobias öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Den utskickade agendan 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

Elitförare 2021
De förare som uppfyllt kriterier för elitlicens under säsongen har skickats till
licensavdelningen. Uppdateringen kommer att ske i Svemo TA inför nästa
säsongs licenser.

4.2

Nordiskt möte
Sektionen har skickat ut inbjudan till Nordiska mötet för 2020. Mötet planeras att
genomföras digitalt den 23/5.
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4.3

Webbsändningen
Årets webbsändning har nu utvärderats tillsammans med Staylive. Sektionen ser
flera förbättringsområden och kommer genomföra ett planeringsmöte med
Staylive inför kommande säsongs sändningar. Mötet kommer genomföras under
maj.

4.4

Årets arrangör 2021
Sektionen har fått in förslag om att inför säsongen 2021 införa utdelning av ”årets
arrangör” och likande utmärkelser i samband med SM-serien. Sektionen ser
positivt på förslaget och kommer diskutera förutsättningarna under hösten.

4.5

Dispensansökan ungdomsmaskin 2021
En skotertillverkare har inkommit med dispensansökan avseende
ungdomsmaskin för 2021. Sektionen bordlägger frågan till nästa möte i maj.

4.6

SM Stadioncross 2021
Då Stadioncross inte är en av sporterna som blivit uttagen att vara med på SMveckan 2021 i Borås, tittar sektionen på andra möjligheter för att genomföra SM i
Stadioncross. Genomförandet av detta finns inga beslut på i dagsläget och
sektionen kommer se över möjligheter fram till hösten.

5.

Rapporter

5.1

Förarlicensstatistik
Sektionen har tagit del av licensstatistiken för april. Snöskoter har 190
licensierade förare i April 2020. Samma tid 2019 var antalet 194.

5.2

Ekonomirapport
Sektionen har tagit del av ekonomirapporten för mars.

5.3

Tittarsiffror webbsändningen
Sektionen har tagit del av tittarsiffrorna för 2020. Färre aktörer har varit med i år
vilket också har bidragit till färre tittarsiffror. Snittet över säsongen på Svemoplay
är likvärdigt mot 2019. Totala antalet tittare ökade kraftigt under säsongens sista
tävling, som kördes utan publik.
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6.

Nästa Möte
Maj

7.

Avslutning
Tobias tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet
Philip Lund
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