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Sammanträdesdata:
Tid: 1999-04-24, kl 14 00 - 18 30
Plats: Västra MK:s klubblokal
Närvarande:
Jan Alkebring, sektionsordförande
Nils Ringström, sektionsledamot
Torbjörn Harrysson, sektionsledamot
Yngve Strömsten, rundbanekonsulent

9.

(JA)
(NR)
(TH)
(YS)

Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet, vilket förlagts i direkt anslutning till VMK:s 80-tävling på
Veddestavallen. Både denna och banans sargkonstruktion hann därför att först beskådas!

10.

Föregående mötesprotokoll
Genomgicks och diskuterades mycket ingående. Konstaterades bl a att någon person som
tackat ja till posten som utbildningsansvarige ännu inte gått att finna - sökandet fortsätter därför!
Protokollet godkändes samt lades därefter till handlingarna.

11.

Rapporter

A.

Kontoutdraget för 1:a kvartalet granskades och diskuterades. Framgick bl a att påtvingade
utgifter vad gäller förbundskläder till ex vis landslagsförare tar en ansenlig del av sektionens
tilldelade medel. Något som i sin tur riskerar att minska möjligheterna till ökat landslagsutbyte...

B.

Utöver diverse protokoll har sektionen fått ta del av Jörgen Hafströms sammanfattning om mediakursen på Bosön. Dessutom ett kompendium gällande idrottsjuridikkursen på samma plats.

C.

Från FIM har anlänt information om typgodkända däck samt dirt deflector -99. Protokollen från
vårkongressen har också kommit, liksom det från UEM-mötet på samma plats och tidpunkt.

D.

FIM-rapporterna gällande GP-tävlingen i Karlstad har anlänt. I stort sett var de positiva, vilket
däremot det ekonomiska utbytet för arrangörsklubben tyvärr inte lär ha varit!

E.

Förslag till uppläggning av VM-isracingen 2 000 har utarbetats av CCP. Ett möte om detta
kommer att hållas i samband med GP-tävlingen i Prag den 8 maj.

F.

JA rapporterade från ett både välbesökt och engagerande isracingmöte i Krylbo den 10/4. Hela
46 delegater fanns på plats, totalt var 11 klubbar med isverksamhet representerade.
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In- & utgående skrivelser

A.

Isracingklubbarna har bl a tillsänts protokollet från ismötet, samt resultatlistor från den gångna
säsongen. Ett erbjudande om beställning av Speedwaykalendern fanns medskickat.

B.

DMU har sänt en inbjudan till nordiska rundbanemötet den 12 juni. SVEMO-ärenden att ta upp
på dagordningen har översänts, i samband med anmälan av deltagare.

C.

SML har fått påminnelse om att inbjudan till en av U21-landskamperna dröjt, inklusive förslag
om önskvärt och lämpligt körschema den 15 - 16/5.

D.

Kanslibrev har skickats till bl a Hagfors SK, Nässjö SK och Folkare MK samt GP-förarna.

E.

SMK Södermanland har skickat ett bra och genomarbetat förslag, gällande utformning av regler
för lagsnitt och snittak. Grensektionen kommer att samla ett antal delegater, för att diskutera
snitten. Detta ska ske i samband med GP-tävlingen i Linköping.

F.

SMK Östgöta har inkommit med fakturor på omtryckningen och distributionen av årets matchaffischer. Kansliet har inhämtat en del kompletterande uppgifter om detta. Kostnaden för trycket
ska faktureras SVEMO centralt.

G.

Ett från förra hösten inkommet brev från en 80-förälder i Hallstavik har nu besvarats av J A. En
kopia på detta ska tillsändas både domar- och 80-kommittén.

13.

Beslut sedan föregående möte
(Datum för besluten framgår inom parentes)

1)

Ärenden och deltagare till nordiskt möte
(10/4): SVEMO kommer att ta upp frågan om om införandet av internationella effektbegränsande
åtgärder inom rundbana. Dessutom ska informeras om vårt startteknikprojekt samt den befintliga startgrindatrappen. Utöver sektionen kommer Christer Bergström och YS att närvara.

2)

Uttagningar till JVM- och VM-kvalen
(10/4): De uttagningar som landslagsledarna gjort har godkänts. Önskvärt är dock att man fortsättningsvis översänder de aktuella namnen för kännedom, innan publiceringen i RACE!

14.

Besluta om

A.

Val av utbildningsansvarig -99
Beslutades att NR kontaktar en i Funbo MS tänkbar kandidat, för avrapportering på nästa
möte. Framhölls i sammanhanget vikten av att den ansvarige måste erhålla all väsentlig information på ett så tidigt stadium som möjligt. Detta för att utförligt kursprogram och kallelse alltid ska
hinna nå ut till respektive målgrupper i god tid. Bevakning måste också ske av att ett kursprogram för steg 2-tränare kommer in i höstens utbildningspaket.

B.

Arrangör till VM-kval isracing
Beslutades att till FIM uppge Stockholm som plats för den tävling som SVEMO nästa år blivit
ålagd att genomföra. Grensektionen utser en av ledamöterna att sköta förhandlingarna med den
klubb som visat sig intresserad och lämplig att erhålla arrangemanget. Närmast ska nu tas fram
uppgift om de totala kostnaderna, samt besked om vilka deltagare och länder som blir aktuella.
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C.

Arrangör till JVM-semifinal
Även en speedwaytävling av VM-kaliber har plötsligt hamnat på vår lott... Beslutades att YS
ska tillskriva fem i sammanhanget lämpliga klubbar, för att efterhöra deras intresse. Den totala
kostnaden för arangemanget ska samtidigt utredas.

D.

Kalenderstomme 2000
Arbetet med nästa års tävlingskalender måste snarast påbörjas. Underlaget tas som vanligt från
den efter FIM:s vårmöte aktuella stommen. Beslutades att YS presenterar ett förslag till senast
den 31/5, samma uppläggning som i år av kvaltävlingar etc ska följas.

E.

Röda dagar för serier & kval
Beslutades att reservdatumen för seriematcher samt individuella mästerskapstävlingar alltid ska
betraktas som s k röda dagar. Detta innebär vid eventuella tävlingsflyttningar ett automatiskt
startförbud för alla inblandade svenska förare.

F.

"Stoppdag" elitserien -99
För att undvika att matcher från våromgången släpar efter tills serien egentligen ska vara färdigkörd, beslutades att dessa måste vara genomförda innan höstomgångens början. Detta ska
omgående meddelas av YS, på officiella sidan i RACE.

G.

Snittberäkningar etc
Dagens snittregler ska ses över inför nästa säsong. Beslutades att via RACE efterlysa synpunkter på nuvarande regelverk. Alla är välkomna att lämna förslag till SVEMO, före den 31/5 -99.
Beslutades samtidigt att bilda en arbetsgrupp, till vilken tre av dagens inom regelområdet mest
aktivaelitklubbsledare samt en representant från Serieföreningen ska inbjudas att delta. JA ska
kalla till ett beslutsmöte som ska hållas i samband med G P:t i Linköping.

H.

Kostnadsfördyringen
Med anledning av de nu allt högre materialkostnaderna beslutades att genomföra en testkörning
där motorerna ska vara försedda med bl a s k standardkammar. Denna kommer om möjligt att
äga rum i samband med MK Orions internationella tävling den 13/7. Ett förberedande möte om
detta ska därför hållas den 4/5, mellan sektionen och tävlingsledningen i Hallstavik.

I.

Anläggningsärenden
Efter att på plats ha studerat Veddestabanans yttersargkonstruktion, beslutades att tillskriva
klubben och fråga om man avser att lämna något förslag till alternativt säkerhetsstaket för 80ccbanor. Detta skulle i så fall kunna ersätta eller komplettera nuvarande regler, om det befinns vara
tillräckligt bra ur säkerhetssynpunkt.
I sammanhanget beslutades att någon ombesiktning av banor som utnyttjats för bilspeedway
inte längre ska krävas. Nästkommande domare gör ju som alltid den vanliga okulärbesiktningen.

J.

Isracingärenden:
Beslutades att Grensektionen ska kalla till en träff med styrelsen för Funbo MS. Bl a ska då
diskuteras den på ismötet i Krylbo föreslagna höjningen av SM-finalavgiften, samt ett eventuellt
flerårsavtal vad gäller Studenternas IP som finalarena.
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Inför det kommande ismötet i Prag beslutades att Sören Johansson får delta som SVEMOrepresentant, under förutsättning att hans kostnader för detta inte belastar sektionen. Vidare att
på plats närvarande Rolf Sundberg av JA ska bli ombedd att delta.
K.

Nordiska grenmötet, taktik...
Diskuterades och beslutades om hur genomförandet av mötet bör läggas upp. Detta med ledning av tidigare års dagordningar och kanslierfarenheter.

L.

Nästa möte
Beslutades att detta ska äga rum i Hallstavik den 13 juli.

15.
A.

16.

Övrigt
Några ytterligare frågor och ärenden fanns för stunden inte att behandla!

Mötets avslutande
Då eftermiddagen övergått i kväll avslutade ordföranden dagens möte.

Vid protokollet

Justeras
Jan Alkebring/via e-mail

Yngve Strömsten

Jan Alkebring

