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Sammanträdesdata:
Tid: , 2005-06-11, kl 15:00-17:30
Plats: Svemo kansli.
1.

Närvarande:
Jan Alkebring, Sektionsordförande.
Christer Gustavsson, Sektionsledamot.
Leif Fredriksson, Sektionsledamot.
Tony Olsson, Koordinator, Rundbana.

2.

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

Mötets öppnande - Protokollskrivare
Jan Alkebring öppnade mötet med att hälsa välkomna till dagens sektionsmöte.
Till protokollskrivare utsågs TO.

3.
3.3

4.
4.5

5.
5.9

5.10

6.
6.4

7.

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

Rapporter
Ekonomiska rapporten för maj.
Åtgärd: Ekonomiska rapporten för maj gicks igenom och lades till handlingarna

Inkomna skrivelser
Hisingens SK och Emil Claesson angående övergång från Mariestads MK till
Hisingens SK.
Åtgärd: Emil har möjlighet att göra övergång till Hisingens SK, vid nästa
transferfönster, se punkt 8.
Nytt datum till matchen mellan Västervik och Indianerna.
Åtgärd: Sektionen beslutar att matchen senast skall köras på det officiella
reservdatum den 12/7 2005.

Telefonbeslut
Inga telefonbeslut har tagits sedan förra mötet.

Bordlagda ärenden

7,10

Linköpings MS angående tillförande av Peter Larsson till deras förartrupp.
Åtgärd: Peter Larsson har möjlighet att göra övergång till Linköpings MS vid
nästa transferfönster, se punkt 8.

7.11

Linköpings MS angående tillförande av Joakim Söderström till deras förartrupp.
Åtgärd: Joakim får köra Speedway i LMS som dispensförening, under
förutsättning att en skriftlig överenskommelse mellan Funbo MS och LMS skickas
till Svemo.
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7.12

Praktiska frågor angående tillförande av förare inför säsongstart.
Åtgärd: Fr.o.m. säsongen 2006 är det möjligt att byta ut/tillföra förare i sin
anmälda förartrupp inför säsongstart vid t.ex, långtidsskada eller annat av Svemo
godkänt skäl.

7.13

Förslag på fördelning av TV pengar 2005.
Åtgärd: Sektionen har beslutat tillsammans med Serieföreningen att betala TV
pengarna till SF för vidare fördelning till klubbarna.

7.14

Ansvarsområden inom sektionen.
Åtgärd: Sektionen har delat upp vissa ansvarsområden mellan varandra.

7.15

Ansvarig för tränarutbildningen i Speedway.
Åtgärd: JA har ställt frågan till berörd person, besked väntas snarast.

7.16

Användning av 2 min klocka vid övriga tävlingar där den finns.
Åtgärd: Sektionen beslutar att tillåta användning av 2 minutersklockan vid alla
tävlingar där den finns.

7.17

Förare som blir över vid transferfönstret.
Åtgärd: Se punkt 8.

8.
8.19

9.

Besluta om
Transferfönstrets öppnande även för div 1.
Åtgärd: Sektionen beslutar att även div 1 skall omfattas av nästa transferfönster
som öppnar den 6 juli..

Förslag till TU – Sty m.fl.

9.2

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

11.16

Problem med 80cc förälder.
Åtgärd: Sektionen beslutar att tillskriva berörd person, om ingen bättring sker
kommer föraren att bli föremål för disciplinär åtgärd.

11.17

Kompletterande domarrapport, angående 80cc tävling i Gislaved 28/5 från Henri
Svensson.
Åtgärd: Sektionen beslutar att tillskriva tävlingsledaren vid berörd tävling och
begära in en skriftlig rapport om vad som hände i depån.

11.18

Kompletterande domarrapport, angående 80cc startgrinden i Hagfors från Jane
Agnestam.
Åtgärd: Sektionen beslutar att ge Hagfors SK säsongen 2005, på sig att utveckla
sin nya startgrind på 80cc banan, den skall dock senast till höstomgångens början
den 31/7 sträcka sig över hela banbredden och svajet i armen skall ha reducerats.
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11.19

Hagfors startgrind 80cc, Eddie Davidsson.
Åtgärd: Se ovan.

11.20

Förfrågan från Milan Speedway att göra en test av 125cc cykel i samband med
Cloetta Cupen i Örebro den 30/7.
Åtgärd: TO har varit i kontakt med Milan och ”KEA” Kalle, man skall försöka
ordna en test vid en tidigare tidpunkt i samband med en klubbträning någonstans.

11.21

Tider för laganmälan.
Åtgärd: Dom tider som gäller för laganmälan på internet har en tendens att inte
följas, om detta inte förbättras kommer laganmälan att låsas definitivt vid
fastställd tidpunkt, lag som missar tiden kommer då att få laganmäla till Svemo
kansli som i sin tur skall registrera på Nitroz, för detta kommer då en
administrativ avgift att tas ut. Ett mail skickas till samtliga berörda klubbar.

12.

Nästa möte
Via kallelse

13.

Mötets avslutande
JA tackar deltagarna för mötet

Vid protokollet

Justerat via mail

2005-06-15
Tony Olsson

2005-06-16
Jan Alkebring
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