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Sammanträdesdata:
Tid: 4/2 -03 kl 17.30 - 22 30
Plats: SVEMO kansli

Närvarande:
Jan Alkebring, sektionsordförande
Christer Gustavsson, sektionsledamot
Leif Fredriksson, SFS, adjungerad
Monica Didrikson, SFS
Hans Lexenberg, utbildn ansvarig
Erik Stenlund, isracingansvarig
Tony Olsson, förbundskapten
Pernilla Larsson, sekreterare
Yngve Strömsten, handläggare

1.

(JA)
(CG)
(LF)
(MD)
(HL)
(ES)
(TO)
(PL)
(YS)

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommet till årets 1:a möte. Kansliets förslag till dagordning godkändes.

2

Föregående mötesprotokoll
Lades efter genomläsning och godkännande till handlingarna.

3

Rapporter

A

Ekonomin, JA redogjorde för de konton som finns och att den tilldelade budgeten ser bra ut
inför säsongen. Ett antal intäkter finnns, bl a från farmaravtalen, serielicenserna samt slutspelsavgifterna och TV-avtalet. Konstaterades att felbedömningen av fjolårets budget var c:a 2 %.

B

Isracing, ES gav sin syn på den hittills genomförda säsongen. Den har utöver ett varierande
och oftast mindre bra isracingväder genomsyrats av fortsatta negativa tankar från både förare
och klubbledare. Utvecklingen av sporten ser därför i nuläget inte särskilt bra ut!
YS framhöll problemen med att en sammankallande fortfarnde saknas, dessutom har det
varit stora svårigheter med att få fram visum till EM- och VM-trupperna.. Förarstatistiken
pekar på en nedåtgående trend och par-SM-arrangörer saknas fortfarande.
De nya SM-reglerna väcker fortsatta protester och uttagningarna kritiseras.
Vårens möte med isracingklubbarna planeras att äga rum i Hedemora alt Gävle den 5 eller 12
april. Viktigt är att sektionen då kan lägga fram ett förslag om hur verksamheten är tänkt att
skötas - inför och under 2004! (JA)

C

Elitklubbmötet i Örebro under den gångna helgen gav anledning till en lång och ingående
rapportering från där närvarande CG, LF, MD och TO. Många bra förslag hade kommit upp,
för att under kvällens sektionsmöte möte bli behandlade. Vad som diskuterades kommer i sin
helhet att kunna läsas på Serieföreningens hemsida.
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D

Rapporterades av PL att samtliga klubbar som häftat i skuld till SVEMO har reglerat dessa.
Dock återstår ännu ett frågetecken vad gäller NMK Oslo, innan deras deltagande i årets div
1-serie kan godkännas. Uppdrogs därför åt JA att i samband med tecknandet av ett eventuellt
nytt serieavtal klara ut även den här saken.

E

LF och MD meddelade att serierna för 2003 nu är i det närmaste färdiglagda. Under förutsättning att Norspeeds medverkan omgående klaras ut ska allt inkl div 2 & 80cc vara klart för
domaruttagning och inskrivning i tävlingsprogrammet - senast den 12/2. (Det är p g a den framflyttade stoppdagen för klubbyte en försening med c:a en månad, men bör ändå innebära att alla
matcher trots allt hinner komma med i IB:s kalenderbilaga).

F

Från kansliet rapporterade PL att arbetet med färdigställandet av den totala tävlingskalendern
fortlöper, samma sak vad gäller årets Speedwaykalender. Det som återstår är att snarast få in
alla seriedatum, liksom aktuella uppgifter till klubbsidorna (starttider etc). Dessutom ska beslutade regeländringar vad gäller mästerskap föras in under respektve kvalregler. (TO)

G

HL informerade om vad som tilldragit sig på sektionernas miniutbildningskonferens . Sammantaget var det en givande träff, där bl a vårens planerade kursutbud diskuterades. Förslag om
samverkan mellan sektionerna beträffande gemensamma föreläsare, mental tränarutbildning ihop
med motocrossen och återgång till en rullande 3-årsplan för funktonärsutbildningen var annat
som togs upp. Dessutom att sektionerna ska kolla hur distrikten bedriver sin utbildning. (HL)
Vidare meddelades att den gamla stammen av isracingdomare efterhand kommer att ersättas av
de nyutbildade, samt några av våra yngre speedwaydomare. Förslag på att införa en särskild
doamrlicens har väckts men detta har avslagits. Samma sak vad gäller domarnas önskemål om
att få ut sin sin betalning i förskott, dock ska de uppmanas att sända in sina reserräkningar till
arrangören före den aktuella matchen.

4

Inkomna skrivelser - besluta om

A

Från Vårdkasens MSK har inkommit önskemål om att få ta de från allsvenskan avhoppade
Örebro SK:s plats i serien. Eftersom deras begäran inkom så sent att en ordentlig utredning
omöjliggjordes före övergångsdatumet 15/12, beslutades enhälligt om avslag. (YS)

B

Från Westerviks MSK kom en lika sen begäran om att få ta med en dansk junior som tillhört
Vetlanda MS förartrupp. Förslagsvis skulle en ev inlåning från VMS vara en lösning. Beslutades
om avslag av samma anledning som under 4 A! (LF)

C

Från kansliet har kommit inbjudan till en kurs i presentationsteknik. Beslutades att JA svarar UK
För kännedom har man även fått en inbjudan till vårens Barnidrottsseminarium. Sektionen ska
hjälpa till att marknadsföra den på Serieföreningens årsmöte. (HL).

D

Beslut har tagits om att alla elitseriematcher som ska visas i TV 4:as nya Sportkanal måste starta
exakt kl 19 00. Berörda klubbar har erhållit en skrivelse om detta, med tydlig redovisning av
skälen. Göteborgs MK har som väntat inkommit med invändningar mot beslutet!

5

Besluta om

A

Att hos FIM ansöka om följande tävlingar för år 2004:
FIM 80-cup (Smederna Speedway), JVM-semifinal (vakant) samt VM-kval isracing (vakant).
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B

Yttrande till MK - att fortsatt användning av s k ”kattlåda” för oljeuppsamling förordas inom
rundbana. Detta p g a att miljömattorna trasas sönder vid all varmkörning. CG ska omgående
returnera den utsända svarsblanketten till Lena Bleckman!

C

Funktionärsutbildning i Nyköping den 5/4, för tränare, startassistenser och besiktningsmän. Dessutom att på samma plats den 15/3 ha en domarträff, samt att den 16/3 även träffa lagledarna.

D

Fortbildning av tävlingsledare och utbildning av nya kommer fr o m 2004 att ske vart 3:e år.
Kriterier för deltagande ska utarbetas och lämnas till UK före den 31/3. (HL)

E

Alla funktionärer som har direkta tävlingsuppdrag ska fr o m nästa år inneha licens. Lämpligast
kan utbildning ske i klubbens regi, studiematerialet beställes som vanligt genom SISU. (YS).

F

Vidare beslutades att de klubbar som inför årets säsong saknar tränare kan erhålla dispens för ej
färdigutbildade, förutsatt att den blivande tränaren deltar i vårens kurs. Den klubb som inte kan
sända minst en aspirant måste som tidigare låna in någon tränare med kompetens. (TO)

G

På elitklubbarnas möte i Örebro framfördes önskemål om att fr o m 2004 slopa Par-SM. Beslutades enhälligt att efter årets finaltävling låta detta mästerskap vara vilande! (YS)

H

Frågan om antal skiljeheat vid lika resultat efter hemma - bortamöten diskuterades livligt i Örebro. En nominerad förare per lag förordades, beslutades att t v bordlägga frågan. (LF)

I

Frågan om införande av s k luftstaket på främst elitseriebanorna var uppe för diskussion också i
Örebro. Folkare MK håller f n på att byta ut sin yttersarg - man ska då i samarbete med Hallbyggarna konstruera en ny modell av säkerhetsstaket. Beslutades att detta får bli en referensanläggning, samtidigt valdes en arbetsgrupp som ska utvärdera resultatet. I den ingår Mats Olsson, Avesta, Bengt Damberg, Grästorp och Christer Gustavsson från Grensektionen.

J

Ett tidigare beslut i Serieföreningen från 2001 om att köra SM-finalen 2003 enligt GP-modellen
blev aldrig fastställt av sektionen. När det nu åter kommit upp beslutades att undersöka förutsättningarna för en omgående regeländring. Kontakt ska därför snarast tas med arrangören Hagfors SK samt Ole Olsen och BSI för att efterhöra om ”deras” GP-körschema får användas.(TO)
Om klartecken erhålles måste SM-kvalificeringsreglerna omgående ändras av sektionen!

K

Mästerskapsregler -03, beslutades på fförslag av TO att ta bort kvalheaten till respektive kval
och därmed endast ha banreserver. Ändringarna ska införas i kommande Speedwaykalender.

L

Ett förslag om att ytterligare sänka viktgränserna på maskinerna kommer upp på FIM vårmöte.
Sektionen kommer genom sin delegat Christer Bergström att yrka avslag. Samma sak vad gäller
av DMU eventuell önskad datumändring för årets FIM-Cup i Danmark. (JA)

7

Mötets avslutande
Vid protokollet

Justerat via mail

Yngve Strömsten
2003-02-09

Jan Alkebring
2003-03-01

