Protokoll Speedway

1/-04

Sammanträdesdata:
Tid: , 2004-02-03 kl 19:00 – kl 22:00
Plats: Svemo kansli, Norrköping

Närvarande:
Jan Alkebring, Sektionsordförande
Christer Gustavsson, Sektionsledamot
Leif Fredriksson, Serieföreningen
Bertil Bergström, Svemo styrelse
Tony Olsson, Handläggare

2.

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

Mötets öppnande - Protokollskrivare
Ordförande Jan Alkebring öppnade mötet med att hälsa dom närvarande
välkomna, till protokollskrivare utsågs TO.

3.

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna

4.

Rapporter

4.1

Ekonomisk rapport för 2003.
Ekonomiska rapporten för 2003 gicks igenom, och den visar att
rundbanesektionen har hållit sig inom tilldelad budget.

4.2

Tilldelad budget för 2004.
Budgeten för 2004 gicks igenom och det beslutades att justera kontot för
ungdomsverksamhet med + 25000kr.

5.

Inkomna skrivelser

5.1

Bajen Speedway, angående flyttning av matcher på Gubbängen.
Åtgärd: Denna skrivelse föranleder ingen åtgärd från sektionen.

5.2

Hisingens SK, angående efteranmälning av Tony Hultman till sin förartrupp.
Åtgärd: Sektionen bifaller Hisingens begäran, TO tillskriver.

5.3

KMC Karlstad, angående dispensansökan om att få använda Niclas Sonne,
Danmark i sitt 80cc lag.
Åtgärd: Sektionen avslår dispensansökan, TO tillskriver.

6.

Telefonbeslut
Inga telefonbeslut har tagits sedan förra mötet.

7.

Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden fanns från förra mötet.
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2

Besluta om

8.1

Bohusläns SK har efter flera påminnelser både per post och per telefon fortfarande
inte gjort rätt för sig ekonomiskt till förbundet.
Åtgärd: Sektionen beslutade att Bohusläns SK inte kommer att få delta i någon
serie under 2004, TO tillskriver.

8.2

Mötesplan för 2004.
Åtgärd: CG gör ett förslag på mötesplan till nästa sektionsmöte, när den godkänts
skall den även skickas till styrelsen.

8.3

Antal förare vid kvaltävlingar 2004.
TO föreslår att man återgår till 14+4 förare vid individuella kvaltävlingar 2004.
Åtgärd: Sektionen beslutar enligt förslaget.

8.4

Kostnadsersättningar vid kvaltävlingar 2004.
TO har föreslagit ett system där man betalar maskinunderhåll på placering istället
för som idag på start och poäng.
Åtgärd: Sektionen beslutar enligt förslaget, ny lista skall skickas till klubbarna.
TO

9.

Förslag till TU – Sty m.fl.

9.1

Rundbanesektionen har föreslagit en höjning av WO avgifterna enligt följande:
Elitserien, 250 000 kr, Allsvenskan, 100 000 kr, övriga serier oförändrat.
Åtgärd: Styrelsen har beslutat enligt sektionens förslag.

9.2

Rundbanesektionen föreslår oförändrade tillståndsavgifter för 2004.
Åtgärd: Styrelsen har beslutat enligt sektionens förslag.

10.

Yttrande till TU – Sty m.fl.
Rundbanesektionen har gjort ett yttrande till styrelsen angående MX sektionens
beslut att släppa trimningen fri för 80cc.
Åtgärd: Sektionen har tagit del av styrelsens utlåtande.

11.

Övrigt
CG rapporterade från mötet 1 februari med 80cc kommittén, och dom nya
landslagsledarna på 80cc.
JA meddelade att han kommer att närvara vid VM semifinalen i Isracing, 7-8
februari i Örnsköldsvik.

12.

Nästa möte
Via kallelse.

13.

Mötets avslutande
Ordförande tackar deltagarna för mötet.

Vid protokollet
Tony Olsson

Justerat via mail 2004-02-17
Jan Alkebring

