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Protokoll Speedway 2/-03

Tid: 2 april 2003 kl 1630 - 2130
Plats: SVEMO kansli

Närvarande:
Jan Alkebring, sektionsordförande
Christer Gustavsson, sektionsledamot
Leif Fredriksson, Serieföreningen
Yngve Strömsten, handläggare
Rolf Sundberg
Bodil Dahl
Pernilla Larsson

7

(JA)
(NR)
(LF)
(YS)
(RS)
(BD)
(PL)

Punkt 7 t o m 11 C
Punkt 7 t o m 11 C
Förhinder

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade RS och BD speciellt välkomna.
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Föregående mötesprotokoll
Det på nätet utlagda protokollet gav ingen anledning till diskussion utan lades med
godkännande till handlingarna.

9

Rapporter

A

Ekonomin, JA meddelade att budgeten befinner sig under fortsatt bra kontroll.
Ekonomichefen fick tillfälle att klara ut några frågeställningar beträffande bl a ISPR och
faktueringen av TV-rättigheterna, samt om slutspelsavgifterna och klubbuppdelningen av en
faktura från Nitroz.

B

TV 4-info, lägesrapport. GS och JA delgav senaste nytt inför den med spänning emotsedda
elitseriepremiären i Sportkanalen. Allt är nu förberett och en bisittare finns utsedd.

C

Tävlingsprogrammet. deltagande lag etc. LF informerade om det dagsaktuella läget, YS
meddelade att det äntligen kommit klartecken om Norspeeds medverkan i div 1. (Deras
tidigare SVEMO-skuld är nu reglerad).

D

Speedwaykalendern, YS rapporterade inför den kommande tryckningen. Utgivningen skulle
kunna tidigareläggas med 14 dagar, om inte c:a 25 % av våra klubbar vore så notariskt sena
med sina uppgiftssvar. YS fick samtidigt klartecken för att vid ev platsbrist få lyfta bort vissa
serieregler etc, för att då istället hänvisa till SVEMO hemsida Rundbana
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E

Serieföreningsmöten etc: LF rapporterade om årsmötet i Avesta - protokollet kommer på
deras hemsida. JA var i Nyköping på domar- och lagledarträffar den 15 - 16/3, medan YS
varit på Södra distriktets Rundbanekonferens i Jönköping. samt på lagledarträffen.
Vårens isracingmöte ägde rum i Hedemora den 29/3 och blev efter omständigheterna ganska
lugnt. Där deltog utöver JA och YS även BD som sekreterare med Pernilla Larsson som
bisittare - protokollet kommer att läggas ut i vanlig ordning.

F

JA och RS rapporterade från förhandlingar med BSPA respektive SAS angående årets avtal.
Efter uppgörelserna har utskick gjorts till berörda parter.

G

RS informerade om sin närvaro vid årsmötet i Göteborgs MK. Den nya klubbstyrelsen har
upprättat en skuldsaneringsplan (samt avser även att skapa bra relationer med förbundet).

10

Beslut sedan föregående möte

A

Reviderade TR för serierna har lagts ut på hemsidan. Den från föregående möte bordlagda
frågan om skiljeheat om bonuspoängen har samtidigt lösts.

B

SM-finalen 2003, har fastställts att den ska genomföras enligt en form av ”GP-modell”. Reglerna
har därför omarbetats av Tony Olsson - i samråd med sektionen och HSK.

C

Eftersom FIM genomfört en sänkning av minimivikten för speedway- och långbanemaskiner
fr o m 2003, har beslutats att detta ska gälla även nationellt.samt meddelas i IB.

D

Par-RM 80cc ska på förslag av 80-kommittén återinföras 2003. Regler är utarbetade samt
finns tillsammans med årets serieregler utlagda på 80-hemsidan.

E

Isracingaktuellt - inför 2004: Med anledning av att det under säsongen saknats en
sammankallande, har det varit en del brister i den nu avslutade verksamheten. På ismötet
presenterade JA därför ett nytt koncept som ska provas, se vidare i kommande ismötesprotokoll!
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Inkomna skrivelser - besluta om

A

Körscheman 2003: Reviderade och för året aktuella (=2-lagsmatcher med 8-förare) ska snarast
iordningsställas samt läggas ut under Rundbana. (PL)

B

Standardkontraktet diskuterades. Beslutades att detta tas upp som en punkt i samband med
en Serieföreningsträff i Avesta (före JNM-finalen) den 24 maj. RS pläderade för att klubbar
och förare då ska erbjudas ett ”balanserat” kontrakt. (RS - JA - LF)

C

Dansk 80-förare i Mariestad: Ledare i Mariestads MK har framfört önskemål om att få
använda en sommarboende dansk i laget. En förutsättning är dock att denne vid behov även får
tävla för sin danska klubb - något som DMU inte motsätter sig. Det gör däremot både 80kommittén och sektionen, varför det beslutades om avslag - förutsatt att inte föraren väljer bort
Danmark (i så fall efter godkännande från DMU). (YS)
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D

SR 2004 - 05 : Eftersom det genom en stor och glädjande kursaktivitet i våra klubbar nu råder
brist på Specialreglementen för rundbana, bör tryckning av det kommande ske redan i höst.
Efter den 1 juli kommer inga ytterligare regeländringar att ske, beslutades därför att ha det
reviderade underlaget klart för nytryck senast den 15/10. Utdelning till klubbarna kan då ske i
samband med Serieföreningens höstmöte. (JA - YS)
I sammanhanget diskuterades kommande barnverksamhet, och vikten av att våra klubbar
senast inför nästa år ser till att hitta lämpliga barnledare/-ungdomstränarämnen. Dessa måste
sedan skickas på den utbildning som SVEMO kommer att erbjuda. UK har tagit fram erforderligt
kursmaterial samt redan inbjudit till kurser i östra och västra distrikten.

E

EM/VM långbana och nationella tävlingar: YS informerade om dagsläget samt följderna
av en tragisk trafikolyckan som inträffat utanför Motala. Då avled vår enda internationellt satsande
sandbaneförare Peter Andersson och hans speedwaykamrat Patrick Åhlund.
Beslutades att som visat deltagande till deras anhöriga sätta in pengar på skadefonden. Dessutom
att Lennart Persson ska tilldelas Peters plats i kommande VM-kval i Tyskland den 11 maj. I
övrigt konstaterades att våra två sand- & gräsbanearrangörer gör sitt bästa för att hålla igång
sporten, trots hårda säkerhetskrav och alltför få aktiva. (YS)

F

Bötesbelopp isracing: Beslutades att klubbar som inte ställt upp med fulltaliga lag i årets elitserie
ska avkrävas böter enligt SR. Eftersom domarna missat fastställda rutiner ska kansliet nu skicka
ut en påminnelse, inkl inbetalningskort. (PL - YS).

G

YS tog upp den till kansliet just inkomna skrivelsen från Åke Knutsson, gällande tävlingsanmälan
över internet. Beslutades att sektionen och SFS diskuterar detta omgående! Kansliet
sammanfattar sedan resultatet och svarar före den 1 juni. (YS)
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Övriga frågor

A

Av entusiaster gjorda men ej beställda utredningsarbeten inkommer ibland till kansliet. Policyn
ska vara att allltid kontakta upphovsmakarna samt tacka för visat intresse. Om materialet är
användbart bör det efter erhållet godkännande användas i verksamheten, varvid en skälig ersättning
då kan utgå. (YS)

B

Förarsnittlistorna inför årets säsong kommer inom kort att finnas utlagda på Serieföreningens
hemsida - med länk till Rundbanans. Detta enligt LF som meddelade att SFS inbjudit alla klubbar
under elitserien, till ett möte i Motala den 26 april (före VM-kvalet). Även sektionen och
kanslipersonal hälsades välkomna - kallelse kommer! (LF)

13

Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet samt kallar till nästa möte före sommaruppehållet.

Vid protokollet

Justerat via mail

Yngve Strömsten
2003-04-08

Jan Alkebring
2003-08-20

