Snöskoter nr.5 2020-06-01

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE NR. 5
2020-06-01 (19:00-20:30) 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

Dispensansökan ungdomsmaskin 2021
Snöskotersektionen beviljar med vissa begränsningar, Arctic Cats
dispensansökan om att få köra med 2021 års maskin (ZR 6000R SX) i
ungdomsklassen under kommande säsong.

4.2

Mediaguide
Under senaste mötet med StayLive diskuterades det att sektionen ska ta fram ett
underlag som beskriver snöskoterserien. Detta underlag ska kunna användas i
samtal med mediaaktörer inför webbsändningarna av SM-serien.
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Tobias kontaktar tilltänkt person för detta uppdrag.
4.3

Uppdragsbeskrivning – ansvarsområden
Sektionen har påbörjat sin planering inför 2021 och eventuella förändringar
gällande ansvarsområden ska ses över. Sektionen kommer se över detta till
nästa möte.

4.4

Uppstart tävlingar - watercross
Tävlingsförbudet släpps den 14/6. Riktlinjer och riskanalys har tagits fram för
uppstart av tävlingsverksamheten som stöd för klubbar och kommer inom kort
ligga publicerade på svemo.se.

4.5

SM-ansökan 2021
Ansökan för att arrangera statustävlingar 2021 har öppnat. Sektionen ser gärna,
om möjligt, att arrangörer ansöker för tvådagars-arrangemang. Blankett för
ansökan finns att hitta på svemo.se/Sporter/snoskoter.

4.6

Branschmöte 2020
I nuläget finns inget planera branschmöte på grund av rådande situation med
Covid-19. Om möjligheten ges senare under året och restriktioner lättar, är
ambitionen att genomföra ett möte till hösten. Plats och datum beslutas under
kommande möten.

4.7

Utbildning av domare
Sektionen ser ett behov av fler domare, framför allt längre ner i landet. Planering
av utbildningsträffar pågår i nuläget.

4.8

Banbesiktning 2020
De klubbar vars banlicens slutar gälla vid årsskiftet, kommer under sommaren bli
tilldelade banbesiktare. Informationsutskick kommer göras till berörda klubbar.
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5.
5.1

Rapporter
Förarlicensstatistik
Ingen ny statistik att tillgå.

5.2

Ekonomirapport
Sektionen har tagit del av ekonomirapporten för april och maj. Insparingar har
gjorts jämfört med budget.

5.2.1 Budgetrevidering
Till följd av Covid-19 har en budgetrevidering gjorts av årets budget.
6.

Nästa Möte
29 juni

7.

Avslutning
Tobias tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet
Philip Lund
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