Protokoll Speedway

5/-03

Sammanträdesdata:
Tid: 3 december, 2003 kl 18:00 – kl 20:30
Plats: SVEMO kansli

Närvarande:
Jan Alkebring, sektionsordförande
Christer Gustavsson, sektionsledamot
Leif Fredriksson, serieföreningen
Tony Olsson, förbundskapten

2.

(JA)
(CG)
(LF)
(TO)

Med på telefon

Mötets öppnande
Christer Gustavsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna,
Till protokollskrivare valdes TO.

3.

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

4.

Rapporter
JA rapporterade från ett budgetmöte han varit på tillsammans med delar av
styrelsen, generalsekreteraren, ekonomichefen samt respektive ordförande i cross
och enduro sektionerna, budgeten för 2004 diskuterades.
JA redogjorde också för årets budget som är under kontroll.

5.

Inkomna skrivelser

5.1

Från Kumla MSK, angående Fredrik Lindgrens övergång från SMK Motala till
Folkare MK.
Åtgärd: Sektionen har tagit del av skrivelsen och den är lagd till handlingarna.

5.2

Från Tommy Cederlund Smederna Speedway angående större kontroll på
Speedwaymotorer.
Åtgärd: Sektionen jobbar vidare med detta.

5.3

Från Hisingens Speedwayklubb, angående ansökan om svensk licens för Toni
Salmela.
Åtgärd: Ansökan avslås på grund av att han inte har varit folkbokförd i Sverige i
minst ett år.

5.4

Från Motorsällskapet, angående ansökan om svensk licens för Jyri Palomäki.
Åtgärd: Ansökan avslås på grund av att han inte har varit folkbokförd i Sverige i
minst ett år.

1

Protokoll Speedway

5/-03

2

5.5

Från Smederna Speedway, angående kostnad för kontrollmätning av motor.
Åtgärd: Sektionen har tagit del av skrivelsen och hänvisar till reglemente SR 6.1
andra stycket.

5.6

Från MSC Pocking, har kommit en inbjudan till en tävling i Pocking under
påskhelgen.
Åtgärd: Sektionen har tagit del av inbjudan och överlämnar till TO att avgöra om
ett eventuellt deltagande.

5.7

Nässjö SK och Bohusläns SK har inkommit med en dispensansökan om att få
använda utländska förare i div 1 under 2004, Griparna, Skepparna och Getingarna
stöder ansökan.
Åtgärd: Ansökan bordlades i avvaktan på mer information från div 1 mötet i
Örebro den 6/12/03.

6.

Telefonbeslut
Inga telefonbeslut har tagits sedan förra mötet.

7.

Bordlagda ärenden

7.1

Vetlanda MS dispensansökan, gällande 11 man i truppen, där 11:e platsen skulle
vara avsedd för Krzystof Cegielski.
Åtgärd Vetlanda har sedan förra mötet dragit tillbaka sin ansökan.

7.2

Brev från Michael Relfsson angående Div 1 som amatörserie.
Åtgärd: Sektionen anser brevet avslutat, dispensansökan har inkommit se punkt
5.7.

8.
8.1

8.2

Besluta om
Förslag från serieföreningsmötet i Nyköping 8-9 november.
Golvsnitt, (gäller elitserien)
Åtgärd: Beslutades att golvsnittet skall vara 5 poäng under varje lags maxsnitt,
På frågan om man skall få räkna golvsnittet på antingen ingångssnitt eller på
löpande snitt, beslöt man att LF och TO återkommer med några konkreta förslag
till mötet den 13 december.
Motioner
Nr 1, Träning i samband med tävling.
Åtgärd: Bordlades.
Nr 3, Införande av dirtdeflektor.
Åtgärd: Beslutades att från och med säsongen 2005 skall dirtdeflektor användas
även i allsvenskan och vid nationella VM, EM, JVM och JEM-kval, samt vid SM
och JSM kval och finaler.

9.

Förslag till TU – Sty – m.fl.
Inga förslag har skickats till styrelsen
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Yttrande till TU – Sty m.fl.
Sektionen har genom CG skickat ett yttrande till styrelsen i fallet böter utfärdat till
Westervik MSK.
Åtgärd: Sektionen har tagit del av styrelsens beslut att bifalla Westerviks MSK
överklagan, man delar dock inte styrelsens uppfattning. Beslutades att sektionen
skall tillskriva styrelsen för att ge sin syn på ärendet. JA

11.

Övrigt
Ingångssnitt.
Sektionen beslutade att från och med 2005 skall ingångssnittet för utländska förare
som saknar officiellt svenskt snitt eller snitt från sin hemma liga tilldelas 5.00 i
elitseriesnitt.

12.

Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas i samband med julavslutning på Söderköpingsbrunn
den 13 december 2003.

13.

Mötets avslutande

Vid protokollet

Justerat via mail 2003-12-08

Tony Olsson

Jan Alkebring

