Protokoll Speedway

5/-00

1/6

Sammanträdesdata:
Tid: 31/8 -00 kl 17 00 - 1/9 kl 01 30
Plats: Krogtäppan 82.
Närvarande:
Jan Alkebring, sektionsordförande
Nils Ringström, sektionsledamot
Torbjörn Harrysson, sektionsledamot
Carina Sternesjö, utbildningsansvarig
Yngve Strömsten, handläggare

(JA)
(NR)
(TH)
(CS) Adjungerad, p 26 H o 29 A.
(YS)

24.

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet samt hälsade alla välkomna till hemmet i Haninge.

25.

Föregående mötesprotokoll
Genomgicks protokollen från Vinterstadion i Örebro samt telefonmötet, vilket enbart handlade om
snittberäkning av vissa utländska förare. Lades därefter med godkännande till handlingarna.

26.

Rapporter sedan den 19/3:

A.

Ekonomichefens kontoutdrag för sektionen, från mars t o m juli kommenterades av JA. Det ekonomiska läget är under fortsatt kontroll!

B.

Licensavdelningens statistik för samma period 1999 visar på drygt 10% ökning beträffande isracing.
500-speedwayen är i stort sett oförändrad mot förra året, medan 80cc glädjande nog har en fortsatt
mycket positiv utveckling - med hittills 27 debutanter =c:a 40% ökning.

C.

Vad gäller domarkåren kommer det att vid säsongens slut finnas kvar 24 domare som är fortsatt
aktiva. Inom den närmaste 5-årsperioden beräknas minst hälften av dessa sluta p g a åldersskäl.
Viktigt är därför att redan nu se till att nya aspiranter tas fram, för kommande utbildningar!

D.

Den i år mycket turbulenta isracingsituationen diskuterades. Ordföranden meddelade att en träff med
de för säsongen aktuella ledarna kommer att äga rum hemma hos TH den 6 /9 kl 17 00, dessutom blir
det ett möte i Hedemora med samtliga isklubbar den 30/9.

E.

Sektionen har tagit del av minnesanteckningar från ett möte gällande ev isracingverksamhet på
Gubbängens IP. Däremot har man inte erhållit protokollet från vårens ismöte i Bollnäs den 1/4, till
vilket någon formell inbjudan aldrig erhölls (endast några väl underbyggda motioner anlände).

F.

Ett flertal protokoll har också anlänt och studerats, bl a från Sty och TK. Ett möte mellan styrelsen,
sektionen och kansliet ägde rum i Eskilstuna den 25/3, anteckningar om vad som avhandlades är
utskickade till berörda. Protokollsanteckningar har även kommit från Speedwayringen och 80-kommitténs träffar, samt från en ungdomsledarutbildning i Linköping den 1/7.

G.

Ett flertal möten har ägt rum i Serieföreningen Speedway´s regi. Bl a i Nässjö och Linköping, där den
s k Framtidsgruppen presenterat ett arbetsförslag på införandet av en ev speedwayliga i Sverige.
Sektionen har inte varit närvarande vid dessa träffar, däremot vid årsmötet i Nyköping och en informationsträff i samband med SM-finalen. Dessutom har tre möten med S-f-styrelsen genomförts, vid ett
av dessa var även delar av den tidigare Iskommittén närvarande.

