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Sammanträdesdata:
Tid: 8/1 2000, kl 10.30 - 15.30
Plats: SMK Gävles klubbhus
Närvarande:
Jan Alkebring, sektionsordförande
Nils Ringström, sektionsledamot
Torbjörn Harrysson, sektionsledamot

(JA)
(NR)
(TH)

Yngve Strömsten, handläggare
Rolf Sundberg, GS (del av tid)

(YS)
(RS)

1.

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen till årets första möte, vilket med anledning av dagens planerade
VM-kval i isracing förlagts till Gävle.

2.

Föregående mötesprotokoll
Lades efter en kort genomgång till handlingarna. Noterades att protokoll 4 & 5 äntligen var
justerade och utsända. P g a (nu utredda) kansliproblem med dataöverföringen har en stor försening uppstått med utskicket till ”övriga berörda”

3.

Rapporter

A.

J.A meddelade att man för 1999 har landat inom budgetplanen. Konstaterades att tilldelningen
för året blivit klart mindre än vad som äskats. Ett extra ”budgetmöte” ska därför hållas (den 8
februari), för att se över vilka planerade aktiviteter som måste utgå eller kanske ändras.

B.

Förarstatistiken för -99 visar på en minskning med 5% vad gäller speedway totalt. För 80cc har
det däremot varit en stor och glädjande ökning med närmare 20%.

C.

Diverse protokoll har genomlästs sedan föregående möten. Bl a Sty 11/99, där speciellt punkten
7.9 gav anledning till vissa diskussioner.
Även protokollet från TU (6/99) samt Disciplinnämnden med århundradets sista dopingärende
har sektionen tagit del av. Dessutom ett antal DR- Motocross- och Trial-protokoll, med även för
rundbana intressanta ärenden!
Höstens UEM- & FIM-protokoll samt mötesanteckningar har följts upp. Bl a föranledde de ett
stort antal ändringar i tävlingskalendern.

D.

Iskommittén har sammanställt serieprogrammen för säsongen. Man har också utsett arrangörer
och fördelat förarna till de båda SM-kvalen (för publicering i RACE nr 1).

E.

Kansliet har sammanställt och gjort upp förslag på kommande speedwayserier. En komplett
kalender innehållande 330 nationella tävlingar överlämnades för synpunkter. Den ska närmast
skickas ut till klubbarna, för kännedom och eventuella justeringar.
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I likhet med flertalet av våra övriga sektioner föreligger svårigheter att finna sökande klubbar till
arrangemang av speciell karaktär. Därför är det just nu problem med U21-matcherna mot Danmark. Kansliet arbetar tillsammans med främst Tony Olsson på en lösning.
Rapporterades i sammanhanget att Mats Olsson meddelat att allt är klart för minst fyra U21landskamper i England (2-9 april). Dessutom att han gärna ser ett nytt U19-utbyte mot Norge.
Vidare att 22 förare anmält sig till det kommande debutantlägret i Mariestad (den 29-30/1).

G.

Rapporterades vidare att Smedernas Speedwaysektion gått ur SMK Södermanland och bildat
Smederna Eskilstuna Speedwayförening. Den nya klubben vill snarast träffa sektionen och TU,
för att bl a diskutera sin allians med Linde MSK

H.

SMK Östgöta har redovisat utfallet från höstens SM-helg. Tyvärr visar den på ett betydligt
sämre ekonomiskt resultat än vad man förväntade sig när budgetkalkylen inlämnades. Främsta
anledningen till detta var att publiksiffrorna blev betydligt lägre än beräknat.

I.

J.A och RS informerade om vad som avhandlats på det nu traditionella ”BSPA-mötet”. De
träffade de brittiska företrädarna i London (den 3/1-00) för att avtala om årets säsong i respektive länder. Även ett ”GP-möte” med BSI angående kommande säsong genomfördes.

4.

In- & utgående skrivelser

A.

Från Lena Bleckman, angående nivå på examinatorer. Konstaterades att rundbaneutbildarna är
aktiva domare, och därmed alltid håller sig uppdaterade genom sin närvaro på domarträffarna.
Framfördes att sektionens nyvalde utbildningsansvarige bör erbjudas att delta i sektionsmöten,
samt i kursen om presentationsteknik.

B.

Från DMSB, angående ”sedvanlig” inbjudan till Pocking i påsk - att besvaras av Mats Olsson.

C.

En ”SM-analys” har efter finalerna inkommit från SMK Östgöta - att lägga till handlingarna.

D.

För kännedom från Smederna ESF till TU, med frågor om regler för personligt poängsnitt.

E.

Brev till SMK Motala, angående motiveringar till av klubben begärda matchflyttningar.

F.

Genmäle från kansliet, angående ett tidigare ledarinlägg i Göteborgs MK:s klubbtidning.

G.

Diverse skrivelser från J.A till Per Gustavsson, angående hans eventuella intresse för ett specifikt
marknadsföringsuppdrag. Tyvärr tackar han dock av främst tidsskäl nej till erbjudandet.
Till långbanekommittén gällande viss ”kravspecifikation” för NM 2000 - svar avvaktas!
Till SVEMO Disciplinnämnd (att; Rune Brännström), angående synpunkter på bl a arbetsrätten
och förslag på åtgärder vid eventuella kontraktsbrott - samt om bedömning av dopingstraff/
påföljder.
Till ordförande, angående diverse just nu aktuella rundbanefrågor.
Till Hello Sweden, angående avtal om marknadsföring via sponsring av tävlingsvästar för våra
ungdomslandslag. En känd västtillverkare har nu kontaktats.
Till världsmästaren Tony Rickardsson, med vederbörliga bragdmedalj-gratulationer.
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5.

Beslut sedan föregående möte

A.

Marknadsföring av elitserien
(12/11 -99). Har beslutats att inför seriestarten arrangera en presskonferens. J.A tillskriver
journalister som kan vara intresserade av att sammanställa ett lämpligt material.

B.

Hello Sweden-avtal
(12/12 -99). Sponsoravtal för år 2000 tecknat mellan SVEMO och Hello Sweden.
Landslagen i 500 cc och 80 cc skall ha västar med Hello Swedens reklam.
15 st nya västar skall sys upp. Hello Sweden står för kostnaden.

C.

Framtida SM-finaler
(27/12 -99). Har beslutats att det sedan 1996 på prov införda försöket med SM-helg upphör
efter årets säsong. Anledningen är att dessa tyvärr inte gett den extra publikökning som var tänkt.
Våra klubbar har heller inte engagerat sig i tillräckligt hög grad för att utnyttja tillfället att ge en
tvådagarspublik något extra.
Obs, RM-finalen ska dock även fortsättningsvis köras i direkt anslutning till SM-finalen!

D.

SM-avgifter 2001.
(27/12 -99). Har beslutats att föreslå SVEMO styrelse en annan uppläggning, vad gäller avgift
för och vinstfördelning från SM-finalen. J.A har skrivit ner allt i detalj och översänt detta, för
behandling på Sty 2/00.

6.

Besluta om

A.

Dispensansökan
Gislaveds MK har begärt att få dispens för att i sin lagtrupp få ta med en enligt uppgift ”bortglömd” utlänning. Beslutades avslå detta, med hänvisning till både gällande regler och tidigare
praxis i denna fråga!
(Y.S)

B.

Arbetstillstånd
Med anledning av från Serieföreningens Leif Fredriksson erhållen information om kravet på
arbetstillstånd för utländska arbetstagare, beslutades att denna information ska föras vidare till
de klubbar som är berörda.
(YS)

C.

Extra Juniorserie
Med anledning av att sektionen vill satsa extra på att få fram bra efterträdare till Tony Rickardsson
och dagens övriga GP-förare, beslutades att ge våra landslagsledare ökade resurser. Detta genom att ev. återuppta ett utbyte med NMF (med svenska U19-förare), samt att på nytt dra igång
någon form av juniorserie. Berörda ledare ska omgående lämna förslag om detaljer etc (ekonomi, datum och arrangörer etc).
(YS)

D.

NT & SR 2000Sektionens förslag till förändringar av NT ska sändas in till SVEMO (Carl-Eric Gustafson) inför
omarbetningen.
(JA)
Beslutades att slutföra arbetet med SR, genom att införa redan fastställda och genomförda ändringar. Samtidigt ska reglementet i sin helhet bli föremål för noggrann översyn och vid behov
extra revidering.
(JA)
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E.

2000-talets regler
Beslutades påminna 80-kommittén om att de eventuella ändringar som man önskar genomföra i
vårt 80-reglemente, för att beaktas måste vara kansliet skriftligt tillhanda senast den 31 januari.
Alla förslag som kan förbilliga verksamheten utan att för den skull påverka säkerheten, kommer
om möjligt att beaktas!
(YS)

F.

Säkerhetsutrustning
Fem förare har under året haft dispens från FIM för att åka med crosskläder (=2-delade utan
sammanhållande blixtlås mellan jacka och byxor). Detta blir tillåtet att använda generellt fr.o.m i
år, förutsatt att fullgoda skydd används inunder (s.k säkerhetsställ). Ett officiellt FIM-beslut avvaktas, därefter ska omgående ett S.O-meddelande publiceras. Obs, Jernbergs nylonunderställ
är ej godkända att bäras direkt mot kroppen, då de kan förorsaka brännskador vid ev. vurpor omkullkastningar.
(TH)

G.

Serielicenser
Diskuterades den ev. nödvändigheten av införandet av s.k serielicenser. Beslutades dock att
t.v avvakta i frågan. Ett koncept bör först utformas och testas, efter samråd med Christer
Pallin på RF. Därefter kan information lämnas på Serieföreningens vårmöte (den 11/3). (JA)

H.

Beslutades att NR omgående skall återuppta arbetet med testtävlingen med nya kammar. (NR)

I.

Beslutades att den av SMK Östgöta föreslagna uppgörelsen avseende JVM semifinalen skall
accepteras.
(YS)

J.

Beslutades att omarbetning av de nyinförda reglerna för samarbetsavtal skall påbörjas snarast
och presenteras på Serieföreningens årsmöte.
Skälet är att en del klubbar missbrukar möjligheten och inte i första hand bereder plats för
våra juniorförare, utan i stället placerar utländska förare i samarbetsklubben. Det enda synliga
skälet till detta är att köra ner deras snitt till nästa säsong, för att därmed kunna bli ännu starkare.
(JA)

7.

Nästa möte
Beslutades med anledning av den reducerade budgeten att snarast hålla ett extra möte. Bl a ska
då diskuteras behovet av ev ändringar i årsplanen, vad gäller redan beslutade aktiviteter. (TH)

8.

Mötets avslutande
Efter att hela ärendelistan var avverkad avslutade ordföranden mötet. Man hade då hunnits nåtts
av det tunga beskedet att eftermiddagens VM-kval p g a både mildväder och regn blivit inställt.

Vid protokollet

Justeras

Yngve Strömsten
2000-01-10

Jan Alkebring
Jan Alkebring
Justerat via mail 00-01-28

