Protokoll Snöskoter nr.2 2020-02-17

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE NR. 2
2020-02-17 (20:00-21:30) Telefonmöte

Deltagare – SVEMO
Tobias Eklund

Operativt ansvarig

Anders Berggren

Ledamot

Tomas Stenberg

Ledamot

Philip Lund

Assistent Snöskoter

Niklas Höglund

Adjungerad

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

Ansökan om Cup
Det har inkommit en ansökan från Tåsjö SSK att arrangera en Cup under 2020 med tre
deltävlingar. Snöskotersektionen beviljar ansökan.

4.2

Wildcardansökningar Open
Snöskotersektionen har mottagit två wildcardansökningar för klassen Open. Båda förarna beviljas
wildcard för ansökta deltävlingar.

4.3

Uppklassning elitlicens
Efter de första två SM-deltävlingarna i Bruksvallarna var det 5 förare som tog poäng och klassas
därmed upp till elitlicens.

4.4

Två inställda SM och SC deltävlingar
Mora MK har tyvärr tvingats ställa in sina 2 deltävlingar den 15-16/2 på grund av snöbrist. Beslut
togs att låta Team Walles MK ersätta med en deltävling den 15/2. Med detta innebär det att SMoch Sverige Cup-serien kortas ner med en deltävling.
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4.5

Ledarplåt SM
Sektionen har mottagit förslag från förare att införa ledarplåt för SM-serien i alla klasser.
Sektionen beslutar att under 2020 införa ledarplåt för de förare som leder SM-serien.

4.6

Nordiska mästerskapen 2020
Anders från sektionen åker till Nordiska mästerskapen i Tydal.

4.7

Watercross förar- och arrangörsmöte
Snöskotersektionen planerar tillsammans med personal från Svemo kansi att hålla ett möte med
förare och arrangörer i Watercross. Mötet kommer att genomföras i slutet av februari.

4.8

Deltagande i internationella mästerskap
Ett utskick har gjorts till förare med information om Svemos antidoping arbete samt en blankett
som varje förare ska skriva under för att kunna ta ut sin EM- eller VM-licens.
De förare som avser delta i EM skickar sin anmälan till Philip. Sektionen kommer inom kort att
publicera de förare som blir uttagna att delta i VM.

5.

Rapporter

5.1

Förarlicensstatistik
Ingen ny rapport att tillgå.

5.2

Ekonomirapport
Ingen ny rapport att tillgå.

5.3

SM och SC deltävling 1 & 2
Snöskotersektionen fanns repsrenterad på plats i Bruksvallarna under SM-deltävling 1 och 2.
Tävlingarna genomfördes väldigt bra, med en fantastisk bana och bra belysning. En bra start på
SM- och Sverige Cup-serien 2020.

6.

Nästa Möte
Mars

7.

Avslutning
Tobias tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet
Philip Lund
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