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Sammanträdesdata:
Tid: 2/5 -01, kl 16 00 - 21 00
Plats: SVEMO kansli
Närvarande:
Jan Alkebring, sektionsordförande
Christer Gustavsson, sektionsledamot
Torbjörn Harrysson, sektionsledamot
Leif Fredriksson, Serieföreningen
Tomas Larsson, sammankallande HI
Hans Lexenberg, utbildningsansvarig
Yngve Strömsten, handläggare HJ
Rolf Sundberg, GS
Lena Bleckman, utbildning
Bodil Dahl, FIM-ärenden

9.

(JA)
(CG)
(TH)
(LF)
(TL)
(HL)
(YS)

Adjungerad
Särskilt kallad
Särskilt kallad

Punkt 9
Punkt 11 A
Punkt 11 B

Mötets öppnande
GS inledde med att rikta ett speciellt välkommet till de adjungerande och särskilt kallade personerna. Sedan öppnade JA mötet, den föreslagna dagordningen godkändes därefter.

10.

Föregående mötesprotokoll
Trots att det ännu inte blivit justerat lades det med godkännande till handlingarna. Så snart ordföranden undertecknat protokollet ska det läggas ut på SVEMO hemsida.

11.

Rapporter

A.

Lena Bleckman fick ta tillfället i akt att informera främst HL om rutinerna inom sitt gebit. Bra
planering och framförhållning vad gäller bokning, inbjudan och kallelse är A & O för att få
deltagare till aktuella kurser (liksom tydligt angivet innehåll inkl kursledare etc). Den i nuläget
ännu eftersatta tränarutbildningen diskuterades också. En enkät bör under hösten ske angående
behovet, samma sak vad gäller ungdoms- respektive tävlingsledarebiten.

B.

Bodil Dahl informerade om bl a UEM och det eventuella intresset för att i Sverige under nästa
vinter köra några EM-tävlingar. Isledarna med TL i spetsen ska före den 31/5 ta fram kostnadsförslag och en lämplig arrangör, sektionen får sedan i samråd med Christer Bergström besluta
om en ansökan ska lämnas till UEM (obs, senast den 4/6).

Protokoll Speedway

2/-01

2/4

TL rapporterade om förberedelserna med den utvecklingsgrupp som ska samlas på Bosön den
17 - 19/5 (målsättningar o s v), en uppföljning kommer att ske inom ett halvår. Höstens planerade ismöte diskuterades också, förslag på program med dagordning ska färdigställas av TL
samt skickas ut senast 14 dagar före mötet.
C.

Aktuellt från FIM var tänkt som nästa punkt, men eftersom delegaten Christer Bergström blivit
förhindrad att närvara blev det endast en kort rapport om läget inför sommarens ungdomscup i
Danmark för 80cc. I dagsläget är 22 förare anmälda från SVEMO, licensavdelningen ska kolla
upp gällande åldersgränser och licenskrav. Nästa år erbjuds Sverige att arrangera tävlingarna,
intresserade klubbar ska genom IB och SO-nytt uppmanas att söka (före den 31/5 -01).

D.

Efter att TH varit i England och slutförhandlat med BSPA-företrädare är årets avtal nu i stort sett
klart att underteckna. GS ska emellertid först hjälpa till att reda ut några mindre detaljer.

E.

JA rapporterade om ett möte med SAS, beträffande reseavtal för de förare som tävlar i BL och
GP:t. Informerade om svårigheterna med att få till stånd ett bra avtal, dock är årets nu klart.

F.

Information lämnades också av JA, angående det avtal som träffats med Viasat Sport. TVproduktionsbolaget har stora ambitioner vad gäller att göra bra program med stort tittarvärde.

G.

Vidare har JA varit på ett inledande marknadsföringsmöte inför Stockholms GP. Diskuterades
då bl a hur ungdomen ska kunna aktiveras, t ex genom gratis entré på träningen. Samtidigt
lämnade TH en rapport från ett besök i Berlin, där han fick tillfälle att studera banbyggnationen.

H

Ekonomichefens månadsrapporter visar att sektionen ligger inom budgetkalkylens ramar vad
gäller 1:a kvartalet. Licensstatistiken för samma period gav heller ingen anledning till kommentarer! Inte heller den mängd protokoll som anlänt under våren, från bl a FIM, S.a Distriktets
rundbanekommitté och Lilla förbundsmötet.

I.

En lyckad besiktningskurs har under Tomas Soldins ledning genomförts i Eskilstuna, med 20
deltagare. På Bosön har fyra 80-ledare deltagit i en RF-kurs för ungdomsledare. Yngve Nilsson
har besökt Smålandsklubbarna och informerat om 80-speedway, medan Vårdkasens MCK
under en vecka visat upp sin ungdomsverksamhet på Nordiska Museét.

J.

Avslutningsvis rapporterades från kansliet om den nyligen utkomna och distribuerade Speedwaykalendern (tryckt i 13 900 exemplar) samt rundbanebevakningen i IB contra RACE. Konstaterades att ett allmänt missnöje tycks föreligga i speedwaykretsarna, vad gäller textutrymmet i IB.

12.

In- & utgående skrivelser samt telefonbeslut, gällande

A.

diverse isracingfrågor inklusive en utförlig säsongssammanställning av Tomas Larsson.(bl a om
återbuden i EM, elitserien samt inbjudningar till vårens ismöten). Bollnäs MK har ansökt om att
få arrangera den svenska VM-kvartsfinalen -02, vilket enhälligt tillstyrkts.

B.

förfrågan från Lena Gadde, Avesta, vilken har skickat ett provex av sitt egenhändigt och väl
tillverkade underställ för speedwaybruk (inkl ingående specifikation). Sektionen har granskat
detta i detalj samt beslutades om godkännande. Ordföranden tar först ta kontakt med Lena G,
för att diskutera vissa detaljer i produkten.
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C.

en inställd seriematch i Nässjö som NSK såg sig "tvingade" att försöka genomföra, trots regnproblem. Följden blev stora extrakostnader för motståndarlagets resor, vilket man anser orsakades av Sektionens krav på att inte tillåtas ställa in i god tid. Denna uppfattning delas dock inte av
Sektionen, varför man beslutat avslå deras framställan om ekonomisk ersättning!

D.

Vårdkasens MSK som framfört frågor och vissa invändningar mot beslutet att låta ett norskt lag
delta i den svenska Div 1-serien. Kansliet har besvarat skrivelsen och bl a förklarat bakgrunden
till beslutet om att utöka serien.

E.

önskemål om förardispenser och snittreduceringar. Hagfors SK, nybildade klubben Bohusläns
SK, Nässjö SK, Göteborgs MK och SMK Östgöta har inkommit med begäran om att några av
deras förare ska särbehandlas. Efter ingående genomgång av respektive förares snitt och noggrann analys av gällande regler och bestämmelser har avslag beslutats i samtliga av dessa fall.

F.

synpunkter från Hagfors SK beträffande främst biljettpriserna till GP:t på Stadion, samt en skrivelse till MK Orion med påpekanden och info om vissa inträffade 80-incidenter.

G.

DMU & UEM, gällande den s k öppna danska speedwayligan, i vilken även Kaparna samt ett
tyskt lag deltar. Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

H.

inbjudan till ett s k avtalsmöte med BSPA, samt till två landskamper i England under hösten.

I.

13.
1)

14.

utskick till samtliga klubbar, med diverse förfrågningar om bl a intresset för deltagande i FIM
80-cup, vårens besiktningskurs samt tränarutbildningar. Påminnelser om speakerkursen, GPbiljettbeställningar och klubbuppgifterna till Speedwaykalendern fanns också medsänt.
Beslut sedan föregående möte
Konstaterades att dessa fattats som telefonbeslut i samband med de frågor som finns redovisade
under föregående punkt - Skrivelser! Dessutom att Carina Sternesjö av tids- & familjeskäl avgått som utbildningsansvarig i sektionen. Hon har nu ersatts av HL, vilken som en av sina huvuduppgifter har att tillsammans med TH få fart på tränarutbildningen!
Besluta om

A.

Snittreglerna 2001
Efter en ingående diskussion konstaterades att det inte kan göras några undantag från gällande
regler, beträffande alla för sent inkomna önskemålen om dispens för snittsänkning.

B.

Serieföreningen
Under det senaste halvåret har inletts ett utökat samarbete med Serieföreningens styrelse och
dess ordförande. Bl a har diskuterats möjligheten att till S-f delegera frågor som gäller kommande serieuppläggningar och d:o inställda matcher (nya datum etc). Beslutades att fortsättningsvis adjungera L F till sektionen, samt att Serieföreningen fr o m den 1 juli ska vara kansliet
behjälpliga med sådant som berör serieverksamheten.

C.

Nordiska mötet
Inför det kommande rundbanemötet i Björneborg den 16-17 juni diskuterades vilka frågor som
bör tas upp på dagordningen. Beslutades att YS sammanställer dessa och samtidigt anmäler
vilka SVEMO-delegater som avser att närvara.
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Serieregler för 2002
Eftersom allt som berör nästa års serier ska vara klart och meddelat klubbarna före den 1 juli
beslutades att sektionen och LF ska träffas i slutet av juni för att fastställa reglerna..
Övrigt
Några övriga frågor fanns inte att ta till protokollet!

16.

2/-01

Mötets avslutande
Ordföranden tackade för ett givande möte samt avslutade detsamma..

Vid protokollet

Justeras

Yngve Strömsten

Jan Alkebring

