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Protokoll Speedway 3/-03

Tid: 18 september 2003
Plats:

Närvarande:
Jan Alkebring, sektionsordförande
Christer Gustavsson, sektionsledamot
Leif Fredriksson, Serieföreningen
Tomas Larsson

(JA)
(NR)
(LF)
(TL)

Dagordning
1. Isracing
2. Ekonomi
3. Skrivelser
4. Punkter från Hallsbergsmötet

1

Ekonomi
Ekonomin följer planen. Fakturering totalt 100.000:- är fakturerat för slutspelet till Kaparna Masarna och Smederna. Även fakturor på c:a 25.000:- är skickade till klubbarna för
banbesiktningar.

2

Isracing

A

- Höstmötet är genomförs i Bollnäs den 31/8 2003. Protokoll är skrivet och utskickat.
- Protokoll från Bollnäsmötet föredrogs av Tomas Larsson.

B

- VM-semifinalen kommer att gå i Örnsköldsvik den 7-8/2 2004.

C

Inbjudan till Funäsdalslägret månadsskiftet nov/dec skall gå ut till följande förbund: Tyskland,
Schweiz, Finland, Ryssland, Tjeckien, Österrike och Holland.
Tomas talar med Funäsdalen om kostnader för lägret för att sedan kunna fastställa ett pris per
deltagare. Tomas författar en inbjudan och skickar till kansliet för översättning.

D

Förbundskapten
Tävlingar där det behövs en förbundskapten är max 5 st tävlingar. Med tanke på detta anser
sektionen att vi har ett antal personer som kan följa med som ledare där så behövs.
Arbetsgruppen utser ledare till de tävlingar det behövs, ansvar för detta har Tomas.

E

Tilläggsregler bifogas protokollet som bilaga 1

F

Körschema i rutformat och sifferformat, bifogas protokollet som bilagor 2 och 3.
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3

Skrivelser

A

Skrivelser från Hagfors Speedwayklubb rörande kontraktsskrivning och när klubbarna gör
upp ackord med förare. Skrivelsen Svemo:s Styrelse med förslag att se över regelverket.
Förening som genomför ett löneackord skall jämställas med ett offentligt ackord. Vilket
innebär nedflyttning till närmast underliggande serie.

B

Skrivelse från grensektionen som omfattar 4 punkter är överlämnat till Svemos styrelse
berörande:
1. Tävlingsledare
2. Förändring av diciplinnämndens hanterande av ärende
3. Förarövergångar löpande säsong s.k transferfönster.
4. Införande av elitlicens för elitserieklubbar

C

Grensektionen har lämnat en halvårsrapport till Styrelsen detta lägges ut på SVEMO:s
hemsida.

D

Västerviks skrivelse om överklagan om bötesbelopp för Tomasz Gollob frånvaro vid
speedwaytävling i Målilla den 12/7 2003. Skrivelsen vidarebefordras till Generalsekreteraren
för dragning i SVEMO:s styrelse.

E

Genom Serieföreningen har Lejonen och Team Bikab begärt att få slippa att köra de sista två
matcherna i Allsvenskans fortsättningserie. Sektionen avslog begäran, klubbarna bestämde
gemensamt att gå emot sektionens beslut och att ej köra matcherna. Klubbarna kommer
därför att anmälas för diciplinnämnden.

F

Skrivelse från Serieföreningen om möte med div 1 klubbar, nya och gamla i Nyköping den 3/9
2003. Skrivelsen bifogas som bilaga nr 4.
Punkten 2 amatörserie behandlades. Sektionen beslutade att inte öppna för endast nordiska
förare, detta är omöjligt med tanke på diskriminering.
Snittaket i amatörserien div 1 tas bort eftersom det är en ren amatörserie.
Punkt 6 på skrivelsen. Sektionen beslutade att acceptera skrivningen.
Punkt 4. Sektionen beslutar att ingen förändring i denna snittfråga inför år 2004.

4

Punkter från Hallsbergmötet
Punkten ajourneras till senare tillfälle.

Vid protokollet
Godkänt per mail
Christer Gustavsson
2003-09-24

