Protokoll Snöskoter nr.3 2020-03-16

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE NR. 3
2020-03-16 (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

Vädjoinstans (VI)

Inför 2020 har beslut tagits av Svemo styrelse att Tävlingskommittén (TK) kommer upphöra och
ersättas av en Vädjoinstans (VI). Till detta har en ordförande utsetts och varje grensektion ska
utse en regelkunnig person som tillsammans med ordföranden och sportchefen ska hantera
vädjoärenden inom grenen. Snöskotersektionen kommer ta fram förslag på person som ska
representera snöskoter i VI.
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4.2

Otydligheter gällande anmälningstider till SM

Det har inkommit synpunkter på otydligheter gällande anmälningstiderna till SM från förare.
Ordinarie anmälningstid har hållits på de två sista deltävlingar och otydligheter har uppstått
gällande tidigare förseningar.
Tomas kontaktar arrangörer för kommande deltävlingar gällande anmälningstid.

4.3

Inställda internationella mästerskapstävlingar

Samtliga internationella mästerskap för 2020 har ställts in. EM, VM och World Cup planeras
preliminärt att genomföras på ett senare datum under året men då på annan ort.
Nordiska mästerskapen i Tydal är helt inställda.

4.4

Beställning av ny vandringspokal till NM
Philip har beställt en ny vandringspokal till NM som kommer skickas hem till Anders.

4.5

SM-final inställd
Som en följd av regeringens begränsningar av offentliga tillställningar har Skellefteå MS och
Snöskotersektionen beslutat att ställa in finalen av SM och Sverige Cup.
Sista tävlingen blir i Storuman och slutresultat kommer räknas utifrån sammanlagda
poängställningen efter denna deltävlingen.

4.6

Watercross förar- och arrangörsmöte
Den 26/2 hölls ett telefonmöte med förare och arrangörer. Säsongen 2020 diskuterades
tillsammans med Sportchef Annika Pettersson och idéer och synpunkter lyftes från förare och
arrangörerna.

4.7

Webbsändning
Efter avslutad säsong kommer sektionen ha ett utvärderingsmöte ihop med Pontus på Staylive för
att se över säsongen och framtida samarbeten.
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4.8

Nordiskt möte
Nordiskt möte planeras att genomföras i maj. Mer information och datum beslutas inom kort.

4.9

SM-veckan
SM-veckan 2020 har ställts in och därmed också SM i stadioncross.

5.

Rapporter

5.1

Förarlicensstatistik
Ingen ny rapport att tillgå.

5.2

Ekonomirapport
Sektionen har tagit del av ekonomirapporten för februari.

6.

Nästa Möte
April

7.

Avslutning
Tobias tackade deltagarna och avslutade mötet.
Vid protokollet
Philip Lund

3

