Protokoll Speedway

5/-01

1/2

Sammanträdesdata:
Tid: 2001-11-22
Plats: SVEMO Kansli
Närvarande:
Jan Alkebring, sektionsordförande
(JA)
Christer Gustavsson, sektionsledamot
(NR)
Torbjörn Harrysson, sektionsledamot
(TH)
Yngve Strömsten, handläggare
(YS)
Hans Lexenberg, utblidningsansvarig
Leif Fredriksson, adjungerad till sektionen såsom ordförande i serieföreningen.

1.

Jan Alkebring hälsade alla välkomna till kvällens möte och presenterade ett förslag på dagordning. Förslaget godkändes av mötet.

2.

Jan Alkebring föredrog den ekonomiska situationen.
Resultatet för innevarande år pekar mot att budgeten kan hållas.
Jan Alkebring informerade mötet om att uppföljning sker kontinuerligt av den ekonomiska
utvecklingen mot budgeten.

3.

Grensektionen beslutade att ta upp en tradition med årsavslutning för personer med respektive som arbetat för sektionen.
En årsavslutning där personer som under året utfört väsentligt arbete åt sektionen är planerad till lördagen den 15 december i Norrköping.
Budget och aktivitetsplan är lagd.

4.

Protokoll saknas från 2 möten inom sektionen.
Yngve Strömsten får i uppdrag att ta fram dessa och skicka till ordföranden för justering och
sedan sända dem till berörda personer.

5.

Skrivelse har inkommit från Miljökommittén angående införande av miljömatta i samband
med tävlingar inom rundbana i samband med SM, EM och VM tävlingar, både senior och
junior.
Föreslaget mått på miljömattan är minst 80 X 200 cm och mattan skall läggas under tävlingscykel.
Beslut:
Grensektionen rekommenderar all arrangörer att använda miljömattan redan 2002.
Från säsongen 2003 är det obligatoriskt att använda mattan på alla banor med rundbaneverksamhet.
Beslutet är ett led i Svemo´s miljöpolicy.
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Skrivelse inkommit från Södra distriktet angående dispens för MK Tändstiftet, Malmö att de
skall få använda två Danska förare i regionserien, numera omdöpt till Div. II.
Beslut:
Med hänvisning till tidigare framlagda önskemål om dispens från klubben angående användning av utländska förare i ovanstående serier kräver sektionen att föreningen skall göra en
kraftansträngning att starta upp aktiviteter för att få fram egna förare.
Föreningen åläggs att göra en aktivitetsplan för detta och presenterar densamma för grensektionen senast 2001-12-31.
Vidare åläggs föreningen att påbörja dessa aktiviteter och en delredovisning av resultaten
skall redovisas skriftligt till sektionen senast 2002-02-01.
Om föreningen genomför detta på ett tillfredställande sätt kan föreningen beviljas dispens för
två Danska förare under 2002. Denna dispens gäller enbart för säsongen 2002 och kan inte
förlängas.
Sektionen tar beslut efter utvärdering av föreningens resultat av aktiviteterna under februari
2002.
Leif Fredriksson får uppdraget att framföra beslutet till MK Tändstiftet.

7.

SM finalen, 500 cc 2002.
Beslut.
Som arrangör av tävlingen utsågs Smederna Eskilstuna SF.
Jan Alkebring får uppdraget att informera berörda parter om beslutet.

8.

Angående kravet från Serieföreningen att återinföra SM-helg.
Beslut.
SM helg återinförs fr.o.m. 2003.
Yngve Strömsten får i uppdrag att via Svemos officiella organ, Idrottsbladet annonsera att
SM-helgerna för åren 2003-2005 är lediga till ansökan.
Senaste datum för ansökan beslutades till 2002-02-01.
Beslutades att reservarena för SM skall vara nästkommande års arrangör.

9.

SM final för isracing.
Avtalet med Funbo MS om arrangemanget av SM-final går ut efter denna säsong.
Jan Alkebring får i uppdrag att förhandla med Funbo MS om ett nytt avtal för åren 20032005.

10.

Hantering från förbundets sida angående ansökningar om arbetstillstånd för förare som kontrakterats av svenska klubbar och ingår i klubbarnas laganmälan.
Frågan bordlades och skall tas upp i ett telefonsammanträde 2001-11-25.

11.

Jan Alkebring avslutade mötet.
Vid protokollet

Justerat via mail 01-11-26

Leif Fredriksson

Jan Alkebring

