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Sammanträdesdata:
Tid: 2001-02-01, kl 15 00 - 22 00
& 02-02, kl 11 00 - 18 00
Plats: SVEMO kansli
Närvarande:
Jan Alkebring, sektionsordförande
Crister Gustavsson, sektionsledamot
Torbjörn Harrysson, sektionsledamot
Yngve Strömsten, handläggare

(JA)
(CG)
(TH)
(YS)

Rolf Sundberg
Bodil Dahl

(GS)

(T o m punkt 4 C)
(T o m punkt 3 D)

1.

Mötets öppnande
Ordföranden välkomnade till årets första sektionsmöte.

2.

Föregående mötesprotokoll
Lades efter en kort genomgång med godkännande till handlingarna.

3.

Rapporter

A.

Kontoutdragen för 2000 samt december och januari granskades. Konstaterades att avvikelsen
i fjolårets budget blivit i stort sett +/- noll, och därmed klart godkänd. Ett fint ekonomiskt resultat redovisades f ö även efter SM-helgen -00, vilket Målilla MK ska ha en stor eloge för!

B.

Vårens kursprogram fastställdes i stort, dock återstår ännu att hitta en utbildningsansvarig.

C.

Bodil Dahl informerade om vilka VM-tävlingar som SVEMO sökt till 2001. Vädjade samtidigt
till sektionen att snarast utse arrangörer till dessa.

D.

Isracing och förar- samt ledarsituationen diskuterades. Meddelades att inga förare tyvärr kan
ställa upp i kommande EM-tävlingar i Saransk - dessutom att en ny ledare utsetts för de förare
som ska åka de fyra VM-ronderna i Ryssland.

E.

I samband med den väl genomförda VM-semifinalen i Bollnäs träffade sektionen företrädare för
NMF. JA och TH rapporterade om givande diskussioner, vilka på sikt kan leda till ett lyft för
både norsk och kanske även för övrig skandinavisk speedway.

F.

Sektionen var närvarande för att presentera sig vid den träff med U23-förare som nyligen ägt
rum på Bosön. Man fick då samtidigt tillfälle att ta upp och besvara diverse frågor samt lära
känna förarna. Ett bra gensvar och stort intresse från deltagarna kunde konstateras.
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G.

YS rapporterade om den i Kumla genomförda ungdomsledarkursen. Den samlade under ledning
av Yngve Nilsson (av styrelsen utsedd som ungdomsansvarig för rundbana) hela 40 deltagare
från 21 klubbar. Dessutom fanns 7 föreläsare på plats, bl a Inge Blank och Thomas Avelin.

H.

JA rapporterade om de pågående förhandlingarna angående eventuella TV-avtal. Inget är ännu
klart, men visst intresse föreligger från en betalkanal vad gäller att sända från elitserien.

I.

GP-information lämnades av GS, främst vad gäller uppläggningen av den svenska deltävlingen
och sektionens roll i förberedelserna. Bl a kommer TH att ha en mycket viktig uppgift vad
beträffar den banbyggnation som kommer att ske på Stockholms Stadion.

J.

GS redogjorde även för situationen inom antidopingområdet och om vad som närmast är på
gång beträffande kommande möten med RF:s antidopingkommission.

4.

In- & utgående skrivelser

A.

Från DMU, ang fastställt namn på den s k "Europaligan". Den ska nu rätt och slätt heta "Danish
Open Speedway League", med deltagande av fem danska lag, ett tyskt samt ett svenskt.

B.

Från SWC, ang intresseförfrågan om lag-VM-arrangörsskapet 2002. Efter att ha tagit del av de
ekonomiska förutsättningarna (med orimligt höga tillståndsavgifter), beslutades att SVEMO tyvärr måste tacka nej till tävlingarna.

C.

Från BSPA, ang förfrågan om tidpunkt & plats för kommande "säsongs- och avtalsträff". Beslutades inbjuda de engelska företrädarna till SVEMO, på något av datumen 21, 22 el 23:e febr.

D.

Från MK Orion, ang en vädjan i fallet Joonas Kylmäkorpi. Ärendet har överlämnats till TU och
klubbarna har nu kommit överens om kort karens.

E.

Från Smederna Speedway, gällande nya förslag om snittregler för 2001. Dessa ska tas upp på
den kommande träffen med elitklubbarna i Hultsfred.

F.

Från Nässjö SK, ang förfrågan om reducering av förarsnitt för en dansk förare. Svaret blir
detsamma som tidigare har lämnats till Gislaveds MK i ett liknande ärende.

G.

Från Vårdkasens MSK, med synpunkter på div 1-serien och frågor kring ev deltagande av ett
norskt lag. (Noteras kan att övriga 4 lag i serien ser mycket positivt på saken). Beslutades att
kansliet/YS besvarar även detta brev.

H.

Från Pia Gudbrand, med synpunkter på planerade slutomgångar i allsvenskan. JA har lämnat
sektionens svar på hennes mailade resultat av det väl sent påbörjade lobbyarbetet.

I.

Från Folkare MK, med svar som bekräftar att man vill arrangera SM/RM-finalen -01, på de
premisser som sektionen tidigare ställt och meddelat klubben. Datumet har av SVEMO fastställts till den 1 september.

J.

Från RF, med sportlovserbjudande beträffande Bosön-kurser -01. Tyvärr allt för sent med tanke
på redan gjord planering, men förhoppningsvis återkommer detta för att om möjligt kunna beaktas inför planeringen nästa vår!
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5.

Beslut sedan föregående möte

1)

Att inbjuda NMF, som svar på deras önskemål om att få träffa sektionen för att diskutera möjligheterna att få tävla med ett norskt lag i en svensk serie. Vid mötet i Bollnäs beslutades att
öppna möjligheterna för deltagande i div 1 redan i år. Vilka förutsättningar som ska gälla diskuterades, NMF har nu tiden fram till den 26/2 för att lämna ett svar.

2)

Att inbjuda Elitserieklubbarna till en träff med sektionen, i Hultsfred den 17 februari.

3)

Att tilldela Folkare MK SM- & RM-finalerna, att arrangeras den 1 september-01.

4)

Att tilldela Örebro SF Par-SM-finalen i isracing, att arrangeras den 20 mars -01.

6.

Besluta om

A.

Dagordning inför Elitklubb-mötet.
Beslutades att JA och CG sammanställer en dagordning med de frågor som i första hand bör tas
upp. Till dessa hör frågan om införandet av dirt deflector och regler för årets slutspel i elitserien.

B.

Fastställande av serierna 2001.
Beslutades att serierna ska genomföras enligt vad som har presenterats i IB och på internet. Div
1 ska färdigställas så snart NMF lämnat besked om sitt ev deltagande.

C.

Snittregler för kommande säsong/er.
Beslutades att ge denna fråga fortsatt hög prioritet! Målsättningen är att ha allt klart till den 17/2.

D.

SR-revidering och nytryck.
Även utarbetande/godkännande och framtagning av SR 2001 t v beslutades påskyndas. Inte
minst för att klubbarna bör få aktuella reglementen till de många funktionärskurser som - med
anledning av steg 1- & 2-licensernas upphörande, nu behöver genomföras

E.

SM-regler för 2001, revidering.
Inför utgivningen av årets Speedwaykalender ska bl a reglerna för de olika mästerskapen ses
över. Beslutades att JA tillsammans med kansliet gör de ändringar som blir aktuella.

F.

Miljöansvarig för sektionen.
Beslutades att CG ska vara huvudansvarig för miljöfrågor inom rundbana.

G.

Utbildningsansvarig för sektionen.
Beslutades att efterhöra om Bengt Damberg har intresse och tid för att åta sig detta uppdrag.

H.

Utbildningsmaterial för rundbana.
Beslutades godkänna de av UK och Domarkommittén lämnade ändringsförslagen till ett reviderat material, vilket på ett bättre sätt än tidigare nu täcker upp alla rundbanesporter.

I.

Resultatrapporteringen 2001
Beslutades att kansliet ansvarar för att resultaten från alla isracing- & speedwaytävlingar även i
år blir inlagda på förbundets hemsida. Vad gäller speedwayens A-lagsserier (i år inkl div 1)
kommer som tidigare Nitroz att ombesörja så detta sker, genom sin on line-tjänst.
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J.

VM-arrangörer 2002.
SVEMO har inför nästa år åter tilldelats ett VM-kval i isracing, dessutom står man på tur att
arrangera Skandinaviska finalen i speedway. Därför beslutades att samtliga klubbar snarast ska
tillfrågas om sitt eventuella intresse för något av arrangemangen - med åtföljande information om
respektive aktuella kostnader.

K.

Anmälan FIM-Cup + 125cc-gräs
Beslutades att även fråga klubbar med 80-verksamhet, angående deras förares intresse av ett
deltagande i årets FIM-Cup. Någon ekonomisk ersättning kommer inte att utgå, dessutom
krävs en speciell FIM-licens. Vad gäller den nya EM-klassen på gräsbana beslutades att någon
svensk medverkan i denna inte blir aktuell.

L.

Nytt Kaparärende
Inför sitt deltagande i den förestående öppna danska ligan har GMK/TR undersökt möjligheterna att fritt få låna låna in förare i Kaparna från andra svenska klubbar. Sektionen har efter
utredning funnit att NT-artikel 6.5.4 inte medger detta. Beslutades att per brev meddela att
någon dispens inte kan medges.

7.

Nästa möte.
Detta kommer att äga rum redan den 2/2, som en fortsättning på dagens möte. Inledningsvis ska
man kl 11 00 träffa landslagsledarna för att tillsammans under dagen lägga upp riktlinjerna och
strategin inför årets säsong. Efter denna sammanfattning avslutade ordföranden dagens möte.

8.

Träff med ledarna
Sektionen hälsade Mats Olsson (MO), Tony Olsson (TO), Kristian Hultgren KH) och Christian
Fridh (CF) välkomna till kansliet. TO överlämnade en lista innehållande de punkter man önskade
ta upp med SVEMO. Denna fick samtidigt fick utgöra dagordning på mötet.
MO meddelade att han p g a både tidsbrist och ett nytt arbete tyvärr tvingas avsäga sig uppdraget som förbundskapten. Sektionen beklagade detta samt beslutade i samråd med övriga att utse
TO som efterträdare. KH tar därmed helt över U21-ledarrollen medan CF fortsätter med inriktning på 80cc. Han ska dock vid behov bistå övriga, främst då vad gäller U19-delen.
Målsättningen inför framtiden är att satsa på nya och unga talanger, vilka kan ta vid i världstoppen när dagens elitförare börjar trappa ner. Detta förutsätter dock fortsatt internationellt utbyte
och träningsläger - viktigt m a o att ha ett bra ekonomiskt stöd från förbundet! Övrigt av särskild
vikt som diskuterades var ledararvoden, ev kanslihjälp med kvaluttagningar och bokningar av
hotell & resor samt BSPA - SAS-avtalen. Antidopinginfo lämnades av GS och Micke Karlsson.
Beslutades att anteckningarna om dagens överenskommelser ska utskickas till mötesdeltagarna.
Därefter avslutades i bästa samförstånd dagens mycket givande seans !

Vid protokollet

Justeras

Yngve Strömsten

Jan Alkebring

