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Sammanträdesdata:
Tid: , 2004-07-03 kl 09:00 – kl 11:30
Plats: Hotell Hulingen i Hultsfred.

Närvarande:
Jan Alkebring, Sektionsordförande
Christer Gustavsson, Sektionsledamot
Tony Olsson, Handläggare
Bertil Bergström, Styrelseledamot

2.

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

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

3.
3.2

4.
4.3
4.4
4.5
4.6

5.

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna

Rapporter
Ekonomisk rapport för februari
Ekonomisk rapport för mars
Ekonomisk rapport för april
Ekonomisk rapport för maj
Samtliga ovanstående ekonomiska rapporter gicks igenom och lades till
handlingarna.

Inkomna skrivelser

5.3.1

SMK Östgöta angående flytt av hemmamatchen mot Masarna, p.g.a. Per Gessle
konsert på idrottsparken i Norrköping.
Åtgärd: Rundbanesektionen föreslår ett byte hemma/borta med Masarna,
Masarna kan inte byta så ordinarie tävlingsdag ligger kvar.

5.3.2

Målilla MK angående att få köra med 5 förare i finalheatet i Målilla Challenge.
Åtgärd: Efter diskussion med banbesiktningsman T Gustavsson beslutade
rundbanesektionen att bifalla Målillas önskemål. (04-03-22, TO)

5.3.3

Ryan Sullivan angående begäran om klubbyte före säsongstart med anledning av
rådande omständigheter i GMK.
Åtgärd: Rundbanesektionen avslår Ryans begäran. (04-04-12 JA)

5.3.4

Göteborgs MK angående flytt av seriepremiären 4/5, p.g.a. de omständigheter som
råder inom GMK för tillfället.
Åtgärd: Efter att GMK och Smederna Speedway gemensamt föreslagit 28 juli
som alternativ kördag godkände sektionen flytten. (04-05-03 TO)

5.4

Nässjö SK angående div1 serien 2004.
Åtgärd: Nässjö SK meddelades att förklaring till frågan lämnas på div1 mötet i
Norrköping 2004-02-14. (TO)
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5.5

Nässjö SK angående att få tillföra J-O Wallskog till sin förartrupp.
Åtgärd: Rundbanesektionen bifaller Nässjös begäran. (04-03-04 TO)

5.6

Mariestads MK angående hemställan att få använda Jari Mäkinen, Finland i sitt
80cc lag 2004.
Åtgärd: Rundbanesektionen bifaller Mariestads hemställan. (04-03-11 TO)

5.7

SMK Motala angående dispens för att få använda Rune Knudsen Danmark i sitt
div. 2 lag.
Åtgärd: Rundbanesektionen avslår ansökan om dispens, med hänvisning till att
div. 2 endast är öppen för svensklicenserade förare. (04-05-11 TO)

5.8

Speedwayringen angående ytterstolpe på 80cc banor.
Åtgärd: Bordlades till nästa möte.

5.9

Västervik Speedway angående byte av matchdag med Indianerna.
Åtgärd: Rundbanesektionen bifaller att Västervik Speedway och Indianerna
byter matchdag hemma/borta. (04-06-09 TO)

5.10

Vetlanda MS protest på Vargarnas laguppställning vid seriematchen den 8/6/04.
Åtgärd: Rundbanesektionen avslår protesten. Skäl för avslag är s.k. formfel.
Protesten är upprättad och undertecknad av ej behörig person. (04-06-21 PL)

5.11

Kumla MSK hemställan om komplettering av sin förartrupp med anledning av
R Dados tragiska bortgång.
Åtgärd: Rundbanesektionen avslår ansökan. (04-06-22 PL)

5.12

SMK Östgöta angående inlaga till protesten från Vetlanda MS.
Åtgärd: Rundbanesektionen har tagit del av inlagan.

5.13

Göteborgs MK angående dispens för att ersätta bortgångne R Kurmanski i sin
förartrupp.
Åtgärd: Rundbanesektionen avslår ansökan. (04-06-22 PL)

6.

2

Telefonbeslut
Telefonbeslut har tagits på samtliga inkomna skrivelser ovan, efterhand som dom
inkommit till sektionen.

7.

Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden fanns från förra mötet.

8.

Besluta om

8.5

Mötesplan för resterande av 2004.
Åtgärd: Beslutades att på följande datum skall resterande sektionsmöten för 2004
hållas, 12/8 – 5/10 – 18/12, TO meddelar Bodil f.v.b. till styrelsen.

8.6

Uppkörning för licens
Åtgärd: Rundbanesektionen beslutade att endast personer med tränarlicens skall
tillåtas som examinatorer vid uppkörning för licens i fortsättningen.
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Uppkörning och teoriprov skall göras vid samma tillfälle, resultatet av teoriprovet
och licensansökan skickas sedan till licensansvarig på Svemo. För uppkörning av
ungdomslicens gäller att föraren under kalenderåret fyller 12 år. Alla som har
tränarlicens skall meddelas om rutinerna, TO kontaktar Bengt Damberg och Hans
Lexenberg om hjälp att ta fram en arbetsbeskrivning.

9.

Förslag till TU – Sty m.fl.
Inga förslag har lämnats sedan förra mötet.

10.

Yttrande till TU – Sty m.fl.
Inga yttranden har gjorts sedan förra mötet.

11.

Övrigt
Rundbanesektionen beslutade att officiellt avtacka fd, handläggaren Yngve
Strömsten i samband med Grand Prix tävlingen i Göteborg.
Golvsnitt.
Rundbanesektionen tog del av de inkomna domarrapporterna angående brott mot
regeln om golvsnitt. Arbetsrutinerna rörande domarrapporter skall ses över.
Lag VM
TO informerade att boendet i Poole under vistelsen i England i samband med Lag
VM kommer att bli dyrare än beräknat, p.g.a. hotellbrist i Poole under augusti
månad.
Långtidsschema
TO informerade att det nordiska långtidsschemat fram till 2010 är utskickat till
DMU, NMF och SML.
Landslagsledare
TO har p.g.a. utökade arbetsuppgifter som handläggare beslutat att ställa sin plats
som U-21 ledare till förfogande, Kristian Hultgren har meddelat detsamma och
nya U21 ledare måste därför tillsättas inför säsongen 2005.

12.

Nästa möte
12 augusti på Svemo kansli.

13.

Mötets avslutande
Ordförande tackar deltagarna för mötet.

Vid protokollet
Tony Olsson

Justerat via mail
2004-07-15
Jan Alkebring

