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ANTECKNINGAR FRÅN ISRACINGMÖTE I HEDEMORA
Sammanträdesdata
Tid

2003-03-29 kl 10.00-15.00

Plats

Hedemora Stadshotell, Hedemora

Närvarande
Se separat lista
1

MÖTETS ÖPPNANDE SAMT VAL AV MÖTESORDFÖRANDE,
PROTOKOLLFÖRARE OCH JUSTERINGSMAN
Tomas Larsson hälsade de närvarande välkomna till Hedemora och till dagens
möte.
Till ordförande för mötet valdes Hans Tjärnlund, protokollförare Bodil Dahl och
justeringsman Kent Peltonen.

2

UTVÄRDERING AV SÄSONGEN 2003
VM/EM
Tomas Larsson rapporterade från EM i Ryssland där han var ledare.
Från kvaltävlingen i Uleåborg rapporterade Eskil Jonsson.
Tyvärr blev Tommy Björklin och Mikael Persson skadade och kunde inte köra i
de VM-tävlingar som de var kvalificerade till.
Det har varit problem med visum. Anledningen är att hanteringen har flyttats
från inrikesdepartementet till utrikesdepartementet. Flera har fått betala för ett
antal visum i stället för ett med längre giltighetstid.
Posa Serenius m fl råkade dessutom ut för att sitta i tullen under flera timmar
utan att kunna komma vidare. Anledningen till detta är svår att förstå.
Under säsongen har vid ett flertal tillfällen förare inte haft licens då de har
kommit till tävlingen, vilket har skapat problem. Förare uppmanas att alltid,
och i tid, se till att licens finns! Kontakta licensavdelningen på SVEMO kansli!
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SM
SM-finalen i Uppsala diskuterades. Alla var överens om att årets final var en
mycket bra tävling där ett antal utlänningar deltog. Däremot är många kritiska
till att utlänningar ska få delta i ett SM. Förslag finns att nästa år ska en internationell tävling köras i samband med SM:et.
Frågor som:
- återväxten av förare
- vikten av publikunderlag
- mediernas intresse i isracing
diskuterades.
Förslag fanns att införa startavgift i SM-kvalen. Med detta får man ned kostnaderna för arrangörerna.
Annika Halvarsson förklarade att kvalförarna bör anmälas på anmälningssedlar,
vilket mötet beslutade. (Finns nu att hämta på SVEMO hemsida under Rundbana).
Klubbarna ska till höstmötet ha beslutat hur man vill ha SM.
./.

Bilagor
Serien
Förslag framkom hur serierna ska köras.
Klubbarna ska till höstmötet ha beslutat hur man vill ha serierna.

./.

Bilagor
Öppna tävlingar
Man var överens om att för att få bättre sve nska förare bör man få möjlighet att
köra mot utlänningar.
Träningsläger
Träningsläger där utländska förare inbjuds gör att de svenska förarna får möjlighet att träna och konkurrera.
Många åsikter om hur ett träningsläger ska hanteras både arbetsmässigt och
kostnadsmässigt framkom.
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EKONOMI
Jan Alkebring redovisade material, framställt av kansliet, Pernilla Larsson, över
ekonomin inom isracingen.
Deltagarna tog med intresse del av redovisningen och menade att den hade man
gärna studerat också tidigare år.
Ett stort antal förare har under säsongen kört på engångslicenser vilket ger lägre
försäkringsskydd än engångslicenserna.

./.

Bilaga

4

INKOMNA SKRIVELSER
Skrivelserna bifogas här.

./.

Bilagor

5

FRAMTIDA ORGANISATION, ARBETSGRUPP
Rollfördelning
Man konstaterade att en sammanhållande person har saknats den gångna säsongen. Inför nästa säsong har ett antal personer ställt sig till förfogande. Personerna ska tilldelas att ansvara för diverse uppgifter.
Det är dessutom viktigt att en förbundskapten och en förarrepresentant utses
ganska omgående.

./.

Bilagor
Viktiga datum

./.

Bilaga.
Framtiden, hur vill vi ha det?
Deltagarna fick i uppdrag att ordentligt arbeta på den framtida isracing. En bättre strukturering måste genomföras. Klubbarna måste dessutom bli mycket bättre
på att inom utsatt tid återkomma till kansliet med uppgifter som begärs.
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AVSLUTNING
Motioner inför höstmötet , enligt bilagda underlag, ska vara kansliet tillhanda
senast den 25 augusti.
Ett möte ska hållas innan höstmötet. Kansliet återkommer, på hemsidan och i
IB, om tid och plats för höstmötet.
Vid anteckningarna

Justeringsman

Bodil Dahl

Kent Peltonen
Justerat per telefon 2003-05-09

Bilagor
Kent Skogsund
Tore Wass
Tomas Larsson
Stefan Wemmenlöv
Christina Holmström
JMK Östersund
Bollnäs MK
Diverse statistik
Organisation

