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Sammanträdesdata:
Tid: 1999-09-03, kl 14 00 - 17 30.
Plats: SVEMO kansli
Närvarande:
Jan Alkebring, sektionsordförande
Nils Ringström, sektionsledamot
Torbjörn Harrysson, sektionsledamot

(JA)
(NR)
(TH)

Yngve Strömsten, rundbanekonsulent
Delar av kanslipersonalen (under p 1)

(YS)

25.

Mötets öppnande
GS hälsade sektionen välkomna till sitt första ordinarie möte i Norrköping. De närvarande medarbetarna presenterades, liksom sektionsmedlemmarna. En kort information om SVEMO följde,
innan det var dags att avsluta den gemensamma fikastunden och därefter låta JA öppna mötet.

26.

Föregående mötesprotokoll
Efter en kort genomgång lades det till handlingarna.

27.

Rapporter

A.

Även de senaste kontoutdragen visar att budgeten håller sig inom angivna ramar.

B.

GS har tillsammans med Thord Ahlqvist träffat styrelsen i Hagfors SK, samt nu klarat ut allt om
fjolårets SM-redovisning.

C.

En utvärdering av nuvarande koncept för ”SM-helgen” ska ske direkt efter årets final, innan
beslutet om 2001 års arrangör tas.

D.

Licenssituationen t o m den 1/8 visar på få utövare inom gräs- & sandbana. Dessbättre är det en
fortsatt ökning vad gäller 80cc.

E.

I takt med den allt större publiktillströmningen har intresset även för s k microspeedway vuxit. En
i Hagfors tillverkad 50cc-maskin kommer att visas i samband med helgens finaler. Sektionen
följer utvecklingen, samt betonar att ungdomsledarutbildningen nu måste intensifieras.
F.

Sektionen har till styrelsen lämnat förslag om att nuvarande datum för klubbyte bör flyttas
fram, för att bättre anpassas till dagens serieverksamhet med förarkontrakt och utlänningar etc.
Vidare har sektionen gett förslag till styrelsen - samt fått gehör för ett nytt koncept,
gäller dopingkontroller under hösten.

vad
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H.

En kort resumé från nordiska rundbanemötet lämnades. Det allmänna intrycket bland de då
närvarande var att det upplevts som mycket positivt och givande. Protokollet har skickats ut och
därefter godkänts av övriga FMN.

I.

Även protokollet från Serieföreningens årsmöte den 13/3 har nu anlänt, tillsammans med inbjudan till höstmötet i Uddevalla.

J.

Sektionen har vidare tagit del av protokoll från TU, styrelsen och disciplinnämnden.

K.

Rapporterades att den planerade testen med de s k provkammarna kommer att äga rum i Mariestad. Datum för tävlingen är den 29/9, inbjudan har skickats till bl a CCP-ordföranden och
BSPA samt DMU och NMF-representanter.

L.

NR och TH har i samband med Englands GP träffat BSPA-ledningen, samt diskuterat gemensamma frågor. NR läste upp de anteckningar som då gjordes.

28.

In- & utgående skrivelser

A.

Sektionen har skickat brev till Styrelsen, ang äskande om budgettillskott avseende dels U21och annan ungdomsverksamhet (80-rekrytering och lägerverksamhet). Dels vill man att medel
anslås till extra dopingkontroller, vilka ska kunna styras från förbundet. Ett utförligt inlägg om
säkerhetsstaket har också lämnats, liksom förslag och diskussionsunderlag till kommande förändringar i rundbanereglementet.

B.

Skrivelser har också utskickats till ett flertal klubbar, med anledning av diverse protest- och
vädjoärenden. Bl a till SMK Södermanland, Karlstad Speedway, Nyköpings MS och Motorsällskapet. Dessutom till en domare och en förare, samt till massmedia.

C

En inbjudan har kommit från FIM, gällande ett tävlingsledarseminarium. Ett framtida behov finns
av att utbilda ett par nya aspiranter, ett villkor är då att dessa har erforderliga språkkunskaper.
Dessutom måste kostnadsaspekterna också beaktas.

D.

UK har skickat en förfrågan om hur sektionen ställer sig till utbildningen av s k miljörevisorer.
Svaret är att man i nuläget inte avser driva någon sådan i egen regi. Däremot kommer som
tidigare att bedrivas utbildning av domare och banbesiktningsmän. Brevet ska besvaras av JA.

E.

Linköpings MS har vädjat om hjälp med flyttning av en bortamatch i allsvenskan. Anledningen är
att klubben i den kanske avgörande tävlingen inte kan ställa upp med sina bästa utlänningar.

F.

Från Linde MSK har inkommit uppgifter om den förestående ombyggnationen av yttersargen.
Materialet har för kännedom översänts till banbesiktningsmannen Beng Damberg.

G.

Nyköpings MS har framfört invändningar mot kravet på ombyggnation av Svanstabanans yttersarg. Då sektionen står fast vid sitt tidigare beslut har ärendet nu överlämnats till TU.

H.

Christian Löfgren har inkommit med ytterligare förslag och synpunkter på kommande snittregelverk etc. Även dessa kommer givetvis att tas med i diskussionerna!

I.

En anonym ”datanörd” har sänt över privata synpunkter och förslag, gällande problemet med
avbrutna matcher. Sektionen ska studera det hela, för att se om det eventuellt kan tillämpas i SR
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Beslut sedan föregående möte
(Datum för besluten framgår inom parentes)

1)

Protest mot räknat resultat
(22/7): Elitseriematchen mellan Valsarna och Smederna den 20/7 blev efter 10 heat avbruten p g
a regn. Det gästande laget protesterade mot detta, varvid sektionen gjort en grundlig utredning
av ärendet. Man har dock inte funnit några skäl till att ändra på det fastställda domslutet, varför
JA och NR enhälligt beslutat att resultatet ska kvarstå enligt SR.5.13.

2)

Anmälan till UEM 2000
(15/8): Har beslutats anmäla två förare till JEM, tre till EM gräsbana och fyra till EM isracing

3)

Vädjan om matchflyttning
(28/8): Filbyterna har vädjat till sektionen om hjälp med att förmå Svelux gå med på flyttning av
den allsvenska matchen i Målilla. Detta p g a att några av de bästa utlänningarna i laget nu fått
förhinder att delta. Eftersom datum för tävlingen var fastställt och publicerat redan i mitten av
februari kan SVEMO inte beordra en ändring. Har beslutats att JA tillskriver LMS om detta.

4)

Protest ang motor
(28/8): Lagledaren för Piraternas 80-lag lämnade vid en seriematch den 21/8 in protest mot en
förare i Vetlanda. Det visade sig vid kontrollen att den s k reedventilen inte var en originaldel,
beslut har därför tagits om att förarens i matchen inkörda poäng räknas bort för laget. Dessutom
har utdömts böter på 1 500,-, utöver detta ska betalas 500,- för motordemoteringen.

5)

Extra infomöte
(28/8): I samband med SM-helgen ska sektionen tillsammans med Serieföreningens Styrelse
träffa serieklubbarna, för att informera om vilka regeländringar som är planerade inför 2000. Har
beslutats att S-F kallar till det hastigt påkomna mötet (på Grand Hotell den 3/9 kl 10 00).

30.

Besluta om

A.

Anmälan till FIM 2000
Till nästa års VM ska anmälas ett lag i speedway respektive isracing. Dessutom ska sökas 9
individuella platser för isracing, tre på gräs- & sandbana samt 6 VM- och 6 JVM-platser i
speedway. Som int domare ska anmälas JA, Krister Gardell och Tommy Gustavsson.

B.

Banbesiktningar 2000
Som banbesiktningsmän godkännes och utses till nästa år Christer Bergström, Bengt Damberg
och Tommy Gustavsson. Beslutades också att Bengt Damberg svarar för handläggningen vad
gäller frågan om ny yttersarg på Hagalundsbanan (enl punkt 28 F).

C.

Utbildningshandläggare
Frågan om vem som ska vara sektionen behjälplig vad gäller kursplanering etc är äntligen löst!
För detta ändamål har nu knutits Carina Sternesjö från Funbo MS. Som första uppgift står att i
samråd med sektionen planera utbildningshelgen i Hultsfred.

D.

Regeländringar i SR
En revidering är planerad inför nästa säsong. Beslutades att påbörja denna vid nästa möte. De
ändringar som kommer att genomföras ska därefter läggas ut på sektionens internetsida.
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E.

Förslag från D-K
Domarkommittén har föreslagit att på prov införa ett s k headset, för att förbättra kommunikationen
mellan domaren och startassistenten. Idén och tankarna bakom det hela är bra, men av bl a
kostnadsskäl beslutades avslå förslaget.

F.

Tävlingar 2000
Frågan om uttagning av arrangörer till utlysta arrangemang av s k speciell karaktär fick p g a
tidsbrist bordläggas. Beslutades att ärendet nu har högsta prioritet, tillsammans med frågan om
regler för nästa års VM- och SM-uttagningar samt Par-SM!
(JA)

G.

Speedwayringen
Med bl a anledning av viss turbolens vad gäller påstått motorfusk beslutades att sektionen ska
vara representerad på kommande årsmöte (i Norrköping den 23/10). Frågan om SR för 2000
ska då tas upp, liksom besvarandet av en insändarskrivelse från Jan Davidsson.
(NR)

H.

Isracing-VM 2000
För att klara ut arrangörsfrågan till de två VM-tävlingar som SVEMO ålagts/påtagit sig att
genomföra nästa år, beslutades att genom Sören Johansson inhämta skriftliga garantier för att
KNMW står för kostnaderna vad gäller en av dessa.
(JA

I.

32.

Nästa möte
Beslutades att JA kallar till detta, direkt efter att Serieföreningens höstkurs har genomförts.
Mötets avslutande
Efter att alla punkter på dagordningen genomgåtts tackade ordföranden för visat engagemang.
Han hoppades med den föreliggande väderprognosen på en fin SM-helg samt rekordpublik!

Vid protokollet

Justerat viamail 991102

Yngve Strömsten

Jan Alkebring

