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Sammanträdesdata:
Tid: , 2005-02-22, kl 19:00-22:00
Plats: Svemo kansli.

Närvarande:
Jan Alkebring, Sektionsordförande
Christer Gustavsson, Sektionsledamot
Tony Olsson, Handläggare
Leif Fredriksson, Serieföreningen

2.

(JA) med via telefon
(CG)
(TO)
(LF)

Mötets öppnande - Protokollskrivare
Christer Gustavsson öppnade mötet med att hälsa dom närvarande välkomna, till
protokollskrivare utsågs TO och justeringsman CG.

3.
3.1

4.
4.1

5.

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

Rapporter
Ekonomisk rapport för januari gicks igenom, JA har diskuterat punkt L37 och
A42 med Gun-Britt och med dom justeringarna gjorda lades den ekonomiska
rapporten till handlingarna.

Inkomna skrivelser

5.1

Domarföreningen, angående licens för maskinbesiktningsmännen.
Åtgärd: Sektionen kommer att skicka en skrivelse till Svemo styrelse angående
införande av en licens för maskinbesiktningsmännen i rundbana.

5.2

Bajen Speedway, angående ansökan om komplettering av förartrupp.
Åtgärd: Sektionen beslutar att bifalla Bajen Speedways ansökan om att få tillföra
en förare i sin förartrupp, för att ersätta den vakans som uppstod när Emil
Lindqvist övergång till Motorsällskapet godkändes.

6.
6.1

7.

Telefonbeslut
Inga telefonbeslut har tagits sedan förra mötet.

Bordlagda ärenden

7:1

Tilläggsregler för div 2, 2005.
Åtgärd: Efter remisstidens utgång hade 3 av 13 klubbar yttrat sig om
tilläggsreglerna för div 2. Sektionen beslutar att remissutgåvan gäller som TR
2005, med ett tillägg angående inlåning, efter texten, deltagit i sin klubbs A-lag
som förare 1-7 skall det stå under innevarande säsong.

7.2

Förändringar i regelverket för div 1.
Åtgärd: Sektionen beslutar att bifalla div 1 klubbarnas önskemål om att få
använda 2 förare från annat nordiskt land i sina förartrupper. De handlingar som
skall vara inskickade senast den 1 april gäller även dessa förare.
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7.3

Regeln angående frysning av heat.
Åtgärd: Sektionen beslutar att bifalla regeln om frysning av heat inför säsongen
2005, med den text på regeln som varit ute hos klubbarna på remiss. Detta gäller
alla 500cc lagmatcher med parspeedway.

7.4

Tillförande av förare innan säsongstart.
Åtgärd: Sektionen bordlägger frågan för vidare diskussion inför säsongen 2006.

7.5

CB förslag angående förhöjd serielicensavgift för utländska isåkare.
Åtgärd: Frågan var bordlagd sedan förra mötet och kommer att tas upp på nästa
ismöte.

8.

Besluta om

. 8.16

9.

Förslag till TU – Sty m.fl.

9.1

Inga förslag har lämnats sedan förra mötet.

10.

Yttrande till TU – Sty m.fl.

10.1

Inga yttranden har gjorts sedan förra mötet.

11.

Övrigt

11.7

12.

Nästa möte
16 mars, 2005.

13.

Mötets avslutande
CG tackar deltagarna för mötet.

Vid protokollet

Justerat

2005-02-23
Tony Olsson

2005-02-23
Christer Gustavsson
Via mail
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