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Dagordning
1. Europaliga i speedway
Sektionen beslutade att Svemo ej skall delta i Europaligan säsongen 2001 under de
förutsättningar DMU har föreslagit i sitt koncept. Konceptet saknar fakta i viktiga frågor,
t.ex. förarersättningar, sponsorship, TV-kontrakt, etc.
Det är dock fritt för varje förening att på egen bekostnad delta med ett lag om man så
önskar.
SVEMO tar ej på sig några kostnader för deltagandet.
Förare som deltar i Europaligan tillåts ej att lånas ut enligt regler för samarbetsavtal
mellan föreningar.
Skäl för att ej delta är att det är för sent att ta ett sådant beslut för ett deltagande redan
2001. Svemo har ej fått tillräcklig tid för att analysera förslaget.
Skäl för att ej lämna dispens från samarbetsavtalet är att samtliga föreningar ej har fått
möjlighet att ta ställning till ett deltagande i ligan pga av den knappa tiden mellan kallelse
och möten i frågan.
2. Flera lag från samma förening i seriesystemet
Med hänsyn till det förslag som framlagts från Serieföreningens höstmöte har sektionen
beslutat att förslaget skall utredas av en arbetsgrupp bestående av deltagare från Svemo,
Serieföreningen och föreningsrepresentanter.
Skäl för beslutet är att utredning som visar alla konsekvenser förslaget medför saknas.
Då förslaget medför en betydande omvandling av seriesystemet kan det ej heller beslutas
enbart av sektionen, även Svemo TU måste ta beslut i frågan.
Sektionen ombesörjer att en arbetsgrupp tillsätts.
3. Snittgolv i Allsvenskan
Förslag om snittgolv i Allsvenskan har också framlagts från Serieföreningens höstmöte.
Sektionen beslutade att tidigare taget beslut om att ej införa snittgolv i Allsvenskan skall
stå fast.
Skäl för beslutet är att det skulle medföra att lag som har för avsikt att genomföra serien
med i huvudsak eget förarmaterial och ett flertal juniorer skulle tvingas att värva för att
kunna nå upp till snittgolvet.
Det är viktigt att föreningar tillåts att delta i seriesystemet under Elitserien utan att för den
skull tvingas köpa ihop lag.
Tiden fram till datum för övergångar och förarredovisning är också för knapp för att ett
sådant beslut skall kunna tas.
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