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Sammanträdesdata:
Tid: 2000-12-20, kl 14 30 - 22 00
Plats: SVEMO kansli
Närvarande:
Jan Alkebring, sektionsordförande
Christer Gustavsson, sektionsledamot
Torbjörn Harrysson, sektionsledamot
Christer Bergström, FIM/UEM-deleg
Pernilla Larsson, sekreterare
Yngve Strömsten, handläggare

32.

(JA)
(CG)
(TH)
(CB)
(PL)
(YS)

(T o m p 35 C)
(T o m p 34 K)

Mötets öppnande
Med anledning av att dagens möte ägde rum på kansliet tog GS tillfället i akt att hälsa välkommen. Speciellt vände han sig till sektionens nya medlem Christer Gustavsson som ersätter Nils
Ringström. En kortare presentation av SVEMO och närvarande personal följde, i samband med
en inledande fika.
Lena Bleckman fick tillfälle att bl a påtala vikten av att varje sektion har utsett en person som
ansvarar för utbildningsfrågor och d:o planering. (Nästa utbildningsplan ska vara klar senast den
1/1 -01). Dessutom informerade hon på förekommen anledning om vilka rutiner som gäller vid
inval av nya klubbar. Vidare lämnades upplysningar om vårens massmedia- resp speakerkurser.
Bodil Dahl redogjorde för sina arbetsuppgifter, främst vad gäller SVEMO-kontakterna med
FIM och UEM, kontra respektive sektioner. Det här innefattar också en del samarbete även
med ledare, inte minst då vad gäller isracing. Bl a diskuterades den omfattande byråkratin som
forfarande gäller beträffande FIM- och UEM-tävlingar i Ryssland med åtföljande visumproblem.
Efter denna inte minst viktiga inledning var det dags att övergå till dagordningen och punkterna
som skulle avhandlas på årets sista sammankomst. Därmed tackade delar av personalen för sig
och ordföranden tog över genom att öppna mötet.

33.

Föregående mötesprotokoll
Godkändes och lades till handlingarna.

34.
A.

Rapporter sedan den 1/9:
CG fick inleda med att redogöra för vad som hände på den s k elitträffen som ägde rum i
Eskilstuna den 24 - 25 november. Minnesanteckningar har anlänt från mötessekreteraren och
diskuterades. Allt i dessa stämde enligt CG inte helt överens med vad han i egenskap av klubbrepresentant hade uppfattat när han var där. En del av de intensiva diskussioner som fördes är ej
protokollförda.
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Sammanfattningsvis anser sektionen att det finns positiva bitar från det här mötet.
Man kommer nu att titta närmare på de förslag som framkommit för eventuella beslut.
Sektionens uppfattning är dock att det är viktigare att ett samarbete mellan klubbarna och förbundet kommer till stånd i framtiden än att klubbarna skall driva möten i egen regi med frågor
som ändå måste gå till Svemo för beslut.
B.

Kontoutdragen från perioden (oktober-november) granskades, kommenterades och lades med
godkännande till handlingarna.

C.

Licensstatistiken för året visar glädjande nog på en fortsatt ökning, främst inom 80cc och is.

D.

Ett stort antal protokoll har i vanlig ordning anlänt, granskats och lagts till handlingarna.

E.

Protokoll har också anlänt från höstens centrala isracingmöte i Hedemora, där f ö samtliga klubbar var representerade. JA förde anteckningarna.och även YS var närvarande, däremot var
ingen från sektionen eller kansliet inbjuden till iskommittténs träff i Bollnäs två veckor före. Av de
nu utsända anteckningarna framgår att delegater från fem klubbar då fanns på plats.

F.

Rapporterades att GS och YS träffat klubbföreträdare för SMK Gävle och Bollnäs MK, för
utbyte av information om kommande VM-kval respektive semifinal i isracing. En träff med representanter från Westerviks MSK inför intercontfinalen i augusti har också ägt rum. Med på
denna var då även Bodil Dahl och CB.
GS har varit i Uddevalla dit han kallats som medlare i en konflikt mellan BMK och dess speedwaysektion. Lösningen har nu blivit att det i samförstånd har bildats en ny klubb för att fortsättningsvis enbart bedriva rundbaneverksamhet.

G.

Vid Serieföreningens välbesökta höstmöte i Motala var Nils Ringström och YS på plats. Ett
rekordlågt antal motioner fanns inlämnade (=en st)! Protokollet finns att läsa på SF:s hemsida.

H.

YS rapporterade om en fortsättningskurs för barn och ungdomsledare, vilken under Yngve Nilssons ledning skulle ha ägt rum i Kumla i oktober. P g a sjukdom blev den dock inställd och
kommer nu att istället genomföras på samma plats den 27 januari.
Vidare framfördes att NMF:s GS Roy Wetterstad tillsammans med ordföranden i speedwaykommittén, Geir Lilltvedt gärna vill träffa sektionen och förutsättningslöst diskutera ett norskt svenskt speedwayutbyte. I sammanhanget omnämndes den just nu pågående planeringen av en
s k europaliga, vilken är tänkt att ersätta den danska superligan.

I.

JA rapporterade från den nyligen genomförda domarutbildningen i Göteborg. Medverkade på
denna gjorde också Nils Ringström, banbesiktningsmannen Bengt Damberg och PL. Resultatet
från denna tillsammans med de praktiska proven under säsongen kommer att utgöra underlag för
grupperingen av domare säsongen 2001.
Informerades också om den träff som ägde rum 18/12 mellan JA,TH och Karlstad Speedway.
Den gällde klubbens ännu oreglerade skulder med SVEMO och resulterade i att en uppgörelse
till slut kunde nås. Laget får delta i allsvenskan 2001, men en omfattande sanering av klubbekonomin måste snarast komma till stånd, liksom vissa organisatoriska förändringar. Föreningen
ålades även att upprätta en verksamhets-och aktivitetsplan, samt ansvarsfördelning i styrelsen
för de olika verksamheterna och aktiviteterna.
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J.

PL visade ett förslag på utformning av en sk serielicens, vilket vann allmänt gillande och godkändes. Hon informerade dessutom lite allmänt om sin nuvarande arbetssituation.

K.

CB redogjorde för vad som händer inom FIM och UEM, samt lämnade en skriftlig dokumentation från höstkongressen. Utrymme gavs för en ingående diskussion, om bl a JEM och den
nyinstiftade FIM Trophy för 80cc. De danska och svenska 80cc reglerna ligger till grund för
reglerna för FIM Trophy.

L.

JA rapporterade om att förhandlingar pågår med intressenter som vill sluta TV-avtal avseende
sändningar av elitserien. Ett nytt möte är planerat till den 17/1.

M.

YS lämnade en rapport från ett möte med RF:s Antidopinggrupp, till vilket SVEMO kallats.
Anledningen till detta är att speedway f n tillhör den s k högprioriterade gruppen. Därför är det nu
extra viktigt att vi fortsättningsvis informerar om kommande läger och liknade sammandragningar
etc. En aktuell tävlingskalender ska som vanligt lämnas (för ev kommande ”tillslag”).

N.
35.

Avslutningvis kunde sektionen ta del av Disciplinnämndens dom i fallet Stefan Dannö.
In- & utgående skrivelser

A.

Kaparnas överenskommelse med DMU om att 2001 delta med ett lag i en s k europaliga har
under hösten resulterat i ett flertal brev och fax, från både GMK, DMU och UEM samt FIM.
Sektionens inställning och beslut i frågan framgår i protokoll Speedway 7/00, punkt 1.
Sektionen kan konstatera att Kaparna ej har diskuterat eller samrått med Svemo om vilka förutsättningar som skall gälla för ett sådant deltagande innan man har anmält sig till serien.

B.

Göteborgs MK (Tommy Rander) har inkommit med synpunkter på bl a nuvarande övergångshandlingar, kommande serielicenser och arbetstillståndskraven. Sektionen har nogsamt tagit del
av dessa, liksom allt som redovisats i övergångstvisten mellan GMK och MK Orion gällande
Joonas Kylmäkorpi. Detta har efter besvarande överlämnats till TU för handläggning och beslut.

C.

Man har även tagit del av ordväxlingen mellan advokaterna som företräder SMK Östgöta respektive SVEMO i fallet Shaun Tacey. (RIN har nu uttalat sig i ärendet). Sektionen kommer som
tidigare beslutats att skriva om de delar i SR som kan strida mot arbetsrätten.

D.

Karlstad Speedway har inkommit med en vädjan till sektionen om att få anstånd med betalningen
av tillståndsavgiften. Det har resulterade i att klubben kallats till en träff i Sundbyberg, varvid
situationen närmare har diskuterats.

E.

Kansliet (GS) har påmint respektive ordförande om att kostnaden för domarutbildningen fortsättningsvis ska läggas in i budgetäskandet - och att detta ska inlämnas i föreskriven tid. Påminnelse om kursen för EM/VM-förare & ledare på Bosön har också kommit, sektionen valde
dock att avstå från att sända deltagare till de vakanta friplatser som erbjöds. En sammanfattning
av kurshelgen visar att den var både innehållsrik och givande för deltagarna.

F.

Ordföranden i UK Jörgen Hafström har uppmärksammat om att utbildning bör finnas som en
stående punkt på dagordningen vid varje möte. Dessutom att man ska se till att den utbildningsansvarige i sektionen får delta mera aktivt i verksamheten. Inga invändningar fanns mot detta!
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G.

Veronica Söderman i MU har frågat efter namnet på den som ska utses till miljöansvarig i sektionen. Hon undrar även om det finns intresse av det s k Vik-insystemet hos någon av de aktuella
mästerskapsarrangörerna. Dessa frågor ska utredas och tas upp på nästa möte.

H.

RF:s antidopinggrupp har skickat diverse information och rapporteringsunderlag, vilket vidarebefordrats till våra landslagsledare m fl. Inbjudan till ett par träffar i februari har f ö aviserats.

I.

Skriftväxlingar har under hösten skett från kansliet med DMU, NMF och SML. Detta gällande
främst slutplaneringen av kommande års utbyte (landskamper och NM-tävlingar inkl U19J).

J.

Serieföreningen har tillskrivits av JA, angående en viss fortsatt ledarturbulens inom isracingen.
Någon reaktion på kravet om ”vidtagande av kraftfulla åtgärder” har dock ännu inte märkts.
Även YS har sänt brev till SF, med anledning av en något felformulerad punkt på den dagordningen som isledaren utskickade inför ismötet i Hedemora.

36.

Beslut sedan föregående möte

1)

Antal VM-platser o domare -01
Har i samråd med berörda ledare beslutats om hur många förarplatser som ska sökas;.vilket är
oförändrat mot i år. Våra f n endast två FIM-domare är också anmälda (innebärande en minskning av antalet med 50% på 2 år).

2)

Inställd tränarkurs
P g a tyvärr för få anmälningar har beslut tvingats ta om att ställa in höstens planerade tränarkurs.

3)

Tävlingar 2001
Det sedan föregående mötet framtagna förslaget har granskats och beslutats godkännas. Ett
arrangörsbyte har skett vad gäller det nationella VM-kvalet - från Uddevalla till Nässjö, dessutom har tillkommit en nordisk U19-landskamp vilken förlagts till Gislaved.

4)

Finalarrangör -01
Som arrangör av SM- och RM-finalerna har beslutats utse Folkare MK under förutsättning att
de är villiga att tillmötesgå Svemo´s krav om byte av duk på säkerhetsstaketet och förbättringar
av publikplatserna på start-och målsidan.

5)

Bestraffningsanmälan
Sektionen har med anledning av en inträffad större incident i samband med säsongens sista GPrond, beslutat anmäla Stefan Dannö till Disciplinnämnden.

6)

Snittberäkningar -01
MK Orion har inkommit med begäran om att få dispens från SR 5 16.3, för sin 80-förare Tero
Aarnio som nästa år önskar åka 500cc för klubben. Har enligt tidigare praxis beslutats medge
detta.
Göteborgs MK har frågat efter snittreducering för Charlie Gjedde och Kenneth Nyström, vilka
inte tävlat under den gångna säsongen. Beslut om nya ingångssnitt har tagits och meddelats.
Örebro SF och Nässjö SK har begärt dispens för att få använda ett par av sina utländska förare
även nästa år, trots att dessa enligt de då gällande reglerna inte uppnår erforderligt snitt. Sektionen agerar enligt vad som tidigare beslutats och publicerats. Samma sak gäller Nässjö SK synpunkter/förslag om ny snittberäkning.
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Allsvenskan -01
Linköpings MS har meddelat att man helt drar sig ur serieverksamheten nästa år. Har beslutats
godkänna detta - och att inget annat lag flyttas upp på den därmed vakanta platsen (vilket meddelats MS som framfört önskemål om att få den). Återstår nu 6 lag i serien, vilken ska inledas
som dubbelserie och enligt klubbarnas önskemål och förslag avslutas med en enkelserie.
Besluta om

A.

Elitserien -01
Inför kommande säsong har ett antal förslag till tävlingskalender tagits fram. Efter att ha granskat
dessa beslutades att det som utarbetats av Serieföreningen/Leif Fredriksson ska användas.
I detta har nu mesta möjliga hänsyn tagits till diverse viktiga kriterier.

B.

Div 1 -01
Genom att Folkare MK har medverkat till att en ny klubb bildats i Avesta och dessutom släppt
ett antal egna förare dit, har ytterligare ett lag kunnat anmälas. Man kringgick därmed regeln om
att en klubb endast får ställa upp med ett A-lag i seriesystemet. Beslutades dock godkänna
detta, liksom att nystartade klubben Bohusläns SK får ta Korparnas plats i div 1. Ev ska efter
utredning även en norsk klubb få möjlighet att delta i serien, varvid det liksom i allsvenskan blir
totalt 6 lag.
Beslutades att tillskriva samtliga div 1-klubbar för att få synpunkter på förslaget.
Beslut i frågan tas efter att svar inkommit och att mötet med NMK genomförts i Bollnäs.

C.

Landskamper -01
Inbjudan till landskamper har kommit från SML, DMSB och BSPA. Beslutades att tacka ja till
deltagande i dessa, samt att landslagsledarna får i uppdrag att sköta kontakter och genomförandet.

D.

Revidering av SR
En uppdaterad regelbok för 2001 - t v ska snarast tryckas. Beslutades att JA tillsammans med
Domarkommittén går igenom allt som ska ändras, för avrapportering på nästa möte.

E.

Ansvarsfördelning
En förteckning över sektionens viktigaste s k huvuduppgifter utdelades av YS. Beslutades att
inför nästa möte granska listan, samt att då i samråd fördela respektive ansvarsområde.

F.

Utbildningsansvarig
Eftersom Carina Sternesjö p g a tidsbrist tyvärr avsagt sig uppdraget som sektionens utbildningsansvarige, beslutades att inför nästa möte försöka hitta en ersättare. Uppdrogs åt TH att efterhöra med Bernt Israelsson (vilken tidigare innehaft posten), om intresse finns.

G.

Utbildningsplanen -01
Beslutades att de vid möte 5/00 (p 29 A) planerade kurserna ska genomföras. Dock ska tränarkursen i likhet med övriga discipliner endast omfatta tre steg.

H.

Internationell utbildning
Beslutades också att om möjligt få fram några nya tävlingsledare. Uppdrogs åt YS att kontakta
Tommy Gustavsson, Västervik samt Patrik Lindegren, Kumla, för att efterhöra deras intresse.
Christina Jonsson, Tollered, ska tillfrågas angående intresse att genomgå en internationell
besiktningskurs.
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I.

Oklara SM-datum
P g a från FIM ändrade och sent meddelade datum vad gäller GP-deltävlingar och lag-VM -01
tvingas SVEMO nu flytta både par-SM och SM-finalen. Beslutades att YS kontaktar SMK
Motala.

J.

Skandinavisk final -02
Eftersom Sverige står på tur att arrangera denna tävling men inte har fått in någon sökande,
beslutades att inför nästa möte tillfråga tänkbara arrangörer.

K.

Bidrag till Rysslandsresa
Genom att SVEMO tilldelats en plats i ett VM-kval vilket flyttats till en plats som medför extremt
höga resekostnader, beslutades att den aktuella föraren ”Posa” Serenius ska erhålla ett resebidrag från förbundet. TH kontaktar Erik Stenlund och ber att han tillsammans med PS tar fram
och inkommer med en kalkyl som visar utgifterna och inkomsterna från tävlingen.

L.

Nästa möte
Beslutades att försöka genomföra detta den 1 februari på Svemo kansli i Norrköping.

38.

Mötets avslutande
Av tidsskäl var det dags att avsluta det på ärenden mycket omfångstrika mötet, eventuella övriga
frågor fick därmed anstå till nästa gång!

Vid protokollet

Justerat via mail

Yngve Strömsten
2001-01-12

Jan Alkebring
2001-01-15

