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Sammanträdesdata:
Tid: 22/10, kl 17.00 - 22.00
Plats: Svemo Kansli

Närvarande:

1.

Jan Alkebring, sektionsordförande
Christer Gustavsson, sektionsledamot
Hans Lexenberg, ordf domarkom
Leif Fredriksson, ordf Serief
Bertil Bergström, styrelseledamot

(JA)
(CG)
(HL)
(LF)
(BB)

Tony Olsson, förbundskapten
Pernilla Larsson, sekreterare
Yngve Strömsten, handläggare
Carl-Eric Gustafson, Sportchef

(TO)
(PL) Endast punkt 1
(YS)
(CEG)

Fr o m punkt 2
T o m punkt 14

Mötets öppnande
Mötet inleddes med att JA hälsade deltagarna välkomna, speciellt styrelsens representant. Ett
förslag till dagordning presenterades samt godkändes. TO och YS valdes som protokollförare.
Därefter följde en informell diskussion om bl a hur samarbetet mellan sektionen,
Serieföreningen och kanslipersonalen bör vara i fortsättningen.

2.

Bikab – Lejonen
Turerna kring varför dom två sista slutspelsmatcherna mellan Team Bikab och Lejonen inte
kördes diskuterades.
Åtgärd: Beslutades att sektionen inte kommer att lämna detta till disciplinnämnden, och att
alla beslut i seriefrågor fortsättningsvis ska tas av sektionen.

3.

Hammarby – Torshälla
Den planerade fusionen mellan Hammarby - Torshälla diskuterades. Konstaterades att det inte
tycks finnas något som hindrar ett samgående. Dock ska SVEMO Styrelse och RF jurister
kontaktas, för bekräftelse på att vårt NT medger ett godkännande.

4.

Brev från Getingarna Speedway
Det hade inkommit ett brev från Getingarna Speedway i frågan om Hammarby - Torshälla.
Åtgärd: JA svarar och delger MS sektionens syn på den eventuella fusionen..

5.

VMS dispansansökan
Klubben vill få utöka sin elitserietrupp till 11 man, där den 11:e platsen önskas vikt för deras
långtidsskadade Krzysztof Cegielski. Åtgärd: Frågan bordlades, LF och TO utarbetar ett
förslag till alternativ lösning av det här speciella ärendet.
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Böter utfärdade till Västervik
Detta för att WMSK inte har haft med en av sina två snittbästa förare i laget vid seriematchen i
Målilla den 12/8. Åtgärd: Ärendet skall överlämnas till SVEMO styrelse med kompletterande
uppgifter från sektionen. CG och TO skriver till styrelsen.

7.

Böter utfärdade i Juniorserien
Det har utdelats böter i juniorserien för en del tyvärr ej fulltaliga lag under säsongen. Åtgärd:
Med tanke på den sammansättning de flesta lagen haft och att serien har körts på prov under
2003, beslöts att annullera utskrivna böter. TO meddelar berörda klubbar.

8.

Seriesegrare Juniorserien
Av olika anledningar har inte alla matcher hunnit bli körda i juniorserien 2003.
Åtgärd: För att få en riktig och rättvisande serietabell beslöts att räkna ut ett snitt på
respektive lags totala lagpoäng, dividerat med antalet körda matcher. TO meddelar Anders
Nilsson, för en uppdatering av tabellen på resultatsidan.

9.

Ny landslagsledare 80cc
Med anledning av att Christian Fridh beslutat sig för att avgå som landslagsledare på 80cc, har
några förslag inkommit på lämplig ersättare.
Åtgärd: TO tillskriver berörda aspiranter för att få in lite information om dessa, för vidare
befordran till sektionen.

10.

Golvsnitt
Åtgärd: Ärendet bordlades, ett golvsnitt ska dock återinföras till säsongen 2004. Återstår nu
att diskutera och fastställa en för respektive klubb lämplig gräns. LF tar upp frågan med
klubbarna på kommande Serieföreningsmöte.

11.

Brev från Bohusläns SK
Ett brev har inkommit från Mikael Relfsson, Bohusläns SK, med synpunkter på div 1 som en
blivande amatörserie.
Åtgärd: Frågan bordlades, JA skriver dock ett svar på M Relfssons brev.

12.

Utbildning
HL informerade om att 45 st har i höst deltagit i vidareutbildningen som tävlingsledare - och att
ett nytt tillfälle ges för de som ännu inte gått i Nyköping den 7 Februari -04.
Det kommer även att vara utbildning av nya domare den 16-18 januari -04, samt fysiska och
mentala delen i tränarutbildningen kommer att ske på Bosön den 6-7 mars.

13.

Elitlicens
Arbetet med en elitserielicens diskuterades.
Åtgärd: Förslag på styrgrupp presenterades. Som första uppgift måste alla klubbar i elitserien
och allsvenskan tillskrivas om att senast 31 Oktober skicka in resultat och balansräkning för
2002. TO och PL verkställer det beslutet.
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JVM-semifinal i Vetlanda
Vetlanda MS ska i juli -04 arrangera en JVM-semifinal. En överenskommelse om de
ekonomiska villkoren har därför upprättats mellan klubben och SVEMO.
TO tillskriver VMS om de ytterligare synpunkter sektionen anser skall ingå i
överenskommelsen

15.

Hjälmkurserna
Klubbarna ska på nästa SF-möte uppmanas skicka ledare på kommande utbildningar inom
Barnverksamheten. Beslutades samtidigt att HL tillsammans med C.G och Y.S ska bevaka att
det erbjuds kurser för verksamheten i respektive distrikt.

16.

Nytt SR 2004 – 2005
En ny regelbok måste snarast tryckas. Beslutade att revideringen ska vara klar före den 1
december, för att efter en snabb remissrunda vara klart för tryckning innan nyåret -03.

17.

Mötets avslutande

Vid protokollet

Yngve Strömsten /

Justerat via mail
2003-11-05

Tony Olsson

Jan Alkebring

