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Sammanträdesdata:
Tid: 2000-02-08, kl 17 30 - 22 30
Plats: Björnspinnarvägen 102, Huddinge
Närvarande:
Jan Alkebring, sektionsordförande (JA)
Nils Ringström, sektionsledamot (NR)
Torbjörn Harrysson, sektionsledamot (TH)
Carina Sternesjö, utbildningsansvarig (CS)
Yngve Strömsten, handläggare (YS)

9.

10.

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och vände sig speciellt till särskilt kallade Carina Sternesjö.
Föregående mötesprotokoll
Inga anmärkningar utöver några mindre justeringar som JA gjorde före utskicket fanns. Protokollet kunde därför läggas till handlingarna.

11.

Rapporter

A.

Ekonomi, det totala kontoutdraget för fjolåret granskades och godkändes i sin helhet. Konstaterades att det genom diverse åtstramningar gått att hålla sig inom budget. Även utdraget för januari kontrollerades samt lades också till handlingarna.

B.

Diverse protokoll från Sty m fl hade mottagit. Kommenterades, för att läggas till handlingarna.

C.

D:o, från UEM & FIM föranledde inga kommentarer, utöver konstaterandet att finalerna i JEM
och JVM efter några flyttningar nu hamnat på samma datum (medveten krock?)!

D.

TH & NR rapporterade från ett positivt och bra möte i Eskilstuna, där man träffat representanter för ”nya” Smederna samt Linde MSK. (Se vidare GS anteckningar i Sty 1/00).

E.

TH och YS gav en kort info om ledarnas intryck av debutantlägret i Mariestad. 24 av 26 kallade förare infann sig glädjande nog. En utförlig artikel finns att läsa i RACE nr 3.

F.

FIM-rapporterna från årets svenska VM-kvalplatser var i stort sett positiva, trots det som bekant misserabla väderförhållandet i Gävle. Sporten har åter haft problem, genom den i stora
delar av landet avsaknade vintern. Något som drabbat både arrangörerna och de aktiva!
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G.

Kurt Westlund har inkommit med en skriftlig rapport från sina hittills genomförda träningsläger.
Denna ska för kännedom delges även till Iskommittén.

H.

NR rapporterade från en träff med Domarkommittén. Bl a är man från deras sida fortfarande
intresserade av att s k headseat införs (något som sektionen avslog vid möte 4/99). Synpunkter
finns också på att endast 8 domare ingår i ”A-truppen” (varav 6 kan få uppdrag vissa tisdagar).

I.

YS informerade om att endast 5 av 10 klubbar betalat in registreringsavgiften för de till säsongen ingångna samarbetsavtalen.
Vidare att kravet på arbetstillstånd för icke EU-medborgare skapat extraarbete och väckt en
del irritiation bland berörda klubbar...
Meddelade dessutom att han den 12/2 ges tillfälle att träffa Serieföreningens Styrelse, i samband
med deras möte på SVEMO.

12.

In- & utgående skrivelser

A.

Från Lena Bleckman angående frågan om fackmän, där hon påpekar att fyra av rundbaneexaminatorerna inte är domare. Två av dessa har dock varit det, medan de övriga är eller har
varit tävlingsledare. Sektionen anser därför att även dessa har erforderlig kunskap för att leda
steg 2-kurser, utan att först behöva närvara på domarnas träffar och fortbildningskurser!

B.

D:o, ang anmälan till kursen i presentationsteknik Föreslogs att Christian Fridh i egenskap av
sektionens yngste ”påläggs-ledare” ska tillfrågas om sitt eventuella intresse för att delta. (YS)

C.

Från Rolf Sundberg, ang ”SVEMO Skall”. Sektionen ska var för sig granska och fylla i svarsuppgifterna i materialet, varefter JA sammanställer det hela.

D.

Till SML som tillskrivits angående årets 80-utbyte i Finland. Svar avvaktas vad gäller aktuella
platser, en påminnelse kan som det verkar vara på sin plats!
(YS)

E.

Till Erik Gundersen & DMU, ang 80 + 500-utbyte. Även här har det varit segt vad gäller att få
svar med önskade bekräftelser. Detta trots upprepade fax/brev och telefonsamtal. (YS)

F.

Från tyske föraren Jörg Tebbe (20 år), angående visat intresse för svenskt seriedeltagande.
Svar har skickats om att han varit allt för sent ute och att klubbarna nu fyllt sina kvoter!

G.

Från Folkare MK, MK Orion, Smederna ESF, Göteborgs MK & Målilla MK, med uppgifter
om kontaktpersoner för elitseriens marknadsföringsdag (5 klubbar av 10 har m a o svarat). De
övriga ska nu snarast erhälla en påminnelse.
(YS)

H.

Från Åke Broné och Tommy Rander, som båda starkt ifrågasatt de sent beslutade reglerna samt
registreringsavgiften, vad gäller samarbetsavtalen inför 2000. JA besvarar frågorna och förklarar
bakgrunden till det som uppfattats som förändringar.

I.

Från Smederna ESF, gällande dels namnfrågan för B-laget, dels fördelningen av matcher mellan
Lindesbergoch Eskilstuna. Klubben har dessutom meddelat att man inte kan arrangera den tilldelade landskampen mot Finland. Kontakt ska omgående tas med ordföranden, för att försöka
lösa frågan med arrangemanget.
(YS)
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J.

Från Gunnar Jansson, Motala, med synpunkter på ”farmaravtalen” samt förslag om att låta en
extra junior få möjlighet att som nr 8 delta i A-laget. NR sammanställer ett svar från sektionen.

K.

Från SVEMO/GS, angående sökta VM-tävlingar 2001. Vad gäller isracing delegeras uppdraget att ta fram två lämpliga (och villiga) arrangörer till Iskommittén.
(JA)

L.

Från Kumla MSK, som i elfte timmen och p g a O-ringen önskar flytta par-SM. Möjligheterna
för att tillgodose detta ska omgående undersökas.
(YS)

M.

Från BSPA, med inbjudan till A-landskampsutbyte. Förslaget är intressant, men aktuella förutsättningar ska först utredas (bl a kostnader och datum).
(GS)

N.

För kännedom från Generalsekreteraren, där han i ett brev till beslutsfattare i kommuner med
ljudstörningar från speedwayanläggningar talat om vad som görs och kommer att göras - för att
få ner ljudet till för även de närboende acceptabla nivåer!

13.

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

A.

Uttagning av EM- & VM-förare isracing
(25/1). Har beslutats godkänna Iskommitténs nominering av Kent Peltonen till VM-semifinalen i
Ryssland (Krasnogorsk den 12-13/2), där Sverige efter det inställda Gävle-kvalet erhållit en
plats. Till EM-kvalet på samma plats en vecka senare har utöver Kent P även nominerats Robert Abrahamsson, Sören Holmström och Frode Burman.

B.

Uttagning av isledare till EM/VM
(25/1). Har också beslutats att Sören Johansson ska medfölja som ledare till EM- & VM-tävlingarna i Ryssland, medan Kurt Westlund åker till Inzell under samma tidpunkt. Båda ska medverka på lag-VM-finalen i Berlin, med SJ som lagledare och KW som coach. Målsättningen är
som sig bör att ta hem högsta möjliga medaljer till Sverige, både i lag och individuellt!

C.

Domar- & lagledarträff
(6/2). Har beslutats godkänna Domarkommittténs förslag om den 4/3 som datum för vårens
domarträff, samt den 5/3 för en lagledarträff. Båda ska äga rum på hotell Blommenhof i Nyköping. På lördagen deltar från sektionen NR, medan JA medverkar på söndagen - i båda fallen
för att informera deltagarna om vilka nyheter som finns i årets regelverk.

14.

Besluta om

A.

BMK Uddevalla har konsekvent vägrat acceptera det beslut som togs 1997, om att endast nätkonstruktioner fr o m 2000 är godkänt som yttersarg. Beslutades att på nytt tillskriva klubben
för att om möjligt få de ansvariga att ta reson.
(YS)

B.

Beslutades utse Bengt Damberg, Christer Bergström och Tommy Gustavsson som banbesiktningsmän för kommande säsong. (Samtliga är tillfrågade och har tackat ja).

C.

En ”putsning” av reservheats-turordningen på nya körschemat har gjorts. Beslutades att lägga
fram detta på domar- & lagledarträffen, för att efterhöra reaktionen.
(JA)
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D.

Utförandet på landslagsvästarna diskuterades. Beslutades att bibehålla den svenska flaggan på
framsidan, och att ha gul färg som kantmarkering.
(YS)

E.

En fråga om möjligheten att i likhet med vissa andra lagsporter tillåta förare tävla med ”personliga” startnummer har väckts. Beslutades bordlägga ärendet till efter säsongen, för att först undersöka eventuellt negativa konsekvenser av detta.
(TH)

F.

Kursutbudet för den kommande utbildningsperioden 2000-01 diskuterades. Beslutades att CS
sammanställer en blankett på vilken klubbarna ska bli ombedda att göra en intresseanmälan.
Svaren får sedan ligga till grund för vilka kurser som i första hand bör anordnas, samt var och
när.

G.

Revidering av tidigare lämnat men nu av Styrelsen nedbantat budgetförslag gjordes. Beslutades
att omfördela pengar på vissa konton, men att bibehålla målsättningen med en bred ungdomsverksamhet och satsning på träningsläger samt fortsatta landskampsutbyten.

H.

Speedwaykalenderns innehåll beträffande bl a SM- & seriereglerna diskuterades. Beslutades att
sektionen ska bistå med hjälp till att justera de aktuella sidorna. Vad gäller SR blir det p g a de i
år tidiga domar- & lagledarträffarna omöjligt att hinna få fram ett kalendernytryck.
Den 3-åriga utgivningsintervallen för SR bibehålls därför, istället ska ett supplement tas fram till
utdelning/utskick och kopiering. I övrigt noterades att inga större ändringar har gjorts och att
många av dessa endast införts på prov för utvärdering. Dessutom att den kvarvarande upplagan
istället nu kan förbrukas, vilket samtidigt innebär en besparing på c:a 20 000,- för SVEMO.

I.

Beslutades att inför säsongen ställa krav på att lagledare och motsvarande ska bära enhetlig
klädsel i form av kavaj. Detta som ett led i den kvalitetssäkring som påbörjats.
(JA)

J.

P g a visat svagt intresse från berörda klubbar ställs elitseriens presskonferens in, då endast
50% lämnat besked om kontaktpersoner. Beslutades dock att de som ännu inte svarat ska erhålla en påminnelse, dessutom att som planerat ge ut en CD-rom för utskick till massmedia. Arbetet med att samla in behövligt faktamaterial och information från klubbarn fortsätter därför.
(JA)

K.

Beslutades att NR och TH ska representera sektionen på Serieföreningens årsmöte i Nyköping
den 11/3. Dessutom att de om så önskas ställer upp för att träffa deras styrelse kvällen före. JA
är p g a VM-finalen i isracing förhindrad att delta.
(YS)

L.

80-kommittén har lämnat in förslag om önskade förändringar i det tekniska 80-reglementet.
Detta gäller främst nuvarande regler för avgassystemet (kravet på minimilängd). Frågan bordlades tillfälligt, för att en kontroll av eventuella nackdelar ska hinna utföras.
(YS)

15.

Nästa möte och avslutning
Beslutades att förlägga möte 3 i Örebro den 18/3, för att i samband med isracing-NM och
landskampen även träffa iskommittén och ledarna. Efter detta var dagordningen genomgången
varvid ordföranden tackade för ett ovanligt givande möte och avslutade detsamma!
Vid protokollet
Yngve Strömsten

Justeras via mail 2000-02-26

Jan Alkebring

