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SVENSKA MOTORCYKEL- OCH
SNÖSKOTERFÖRBUNDET

PROTOKOLL RUNDBANA
Sammanträdesdata:
Tid. 2007-04-04, kl 18:30
Plats: SVEMO kansli.
1.

Närvarande
Christer Gustavsson, Sektionsordförande (CG)
Leif Fredriksson, Sektionsledamot
(LF)
Tony Olsson, Koordinator
(TO)

2.

Mötets öppnande - Protokollskrivare
Christer Gustavsson öppnade mötet med att hälsa välkomna till kvällens möte, till
protokollskrivare utsågs TO.

3.
3.4

4.

Föregående mötesprotokoll
Protokoll från föregående möte.
Åtgärd: Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades sedan till
handlingarna.

Rapporter

4.5

Licensstatistik t.o.m. 2007-03-30.
Åtgärd: Vid ovanstående datum var följande antal Speedwaylicenser utlösta:
A = 110st, Ungdom = 55st, Guldhjälm = 5st, Totalt 170st.

4.6

Ekonomiska rapporten t.o.m. 2007-02-28.
Åtgärd: Ekonomiska rapporten t.o.m. ovanstående datum gicks igenom och lades
sedan till handlingarna.

5.

Inkomna skrivelser

5.3

Vårdkasens MSK angående ungdomsförare Stefan Brolins övergång till MK Orion.
Åtgärd: Sektionen beslutade att medge Stefan Brolin övergång till MK Orion med
omedelbar verkan, då Vårdkasens MSK,s motivering i inkommen skrivelse till att
inte godkänna övergången, strider mot gällande regler för utbildningsbidrag.

5.4

MK Orion angående ungdomsförare Stefan Brolins övergång till MK Orion.
Åtgärd: Se ovan.

5.5

Domarkommittén angående grupp- och klubbtillhörighet.
Åtgärd: Sektionen beslutar enligt domarkommitténs förslag angående
gruppnedflyttning vid eventuell frånvaro på höstmöten och vid provskrivningar.
Sektionen beslutade också att fr.o.m. 2008 kommer inga restriktioner att finnas på
domarnas klubbtillhörighet vid domaruttagning till matcher.
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6.
6.2

7.
7.1

Telefonbeslut
Inga

Bordlagda ärenden
Inga

8.

Besluta om

8.8

Miljömattor/skydd mot spill på marken.
Åtgärd: Sektionen beslutar att fr.o.m. säsongen 2007, ska markskydd mot spill på
marken användas vid uppställning av cyklar i depåer där oljeavskiljare saknas.
Markskyddet ska utgöras av absorberande miljömatta alternativt uppsamlingskärl
som placeras under motorerna vid uppställning av cyklarna i depån. Nya regler
angående ovanstående kommer att skrivas in i nästa nyskrivning av SR gällande
2008-2009.

8.9

Starttider i elitseriens omgång 1, 1 maj.
Åtgärd: Sektionen rekommenderar att samtliga matcher i elitseriens omgång 1,
startar kl 17:00.

8.10

Begäran från de allsvenska klubbarna om dispens från golvsnittsreglerna i
allsvenskans omgång 1, 3 maj.
Åtgärd: Sektionen bekräftar att gällande golvsnitts regler gäller även i omgång 1.

8.11

Riktlinjer för hur man ska mäta luxvärden på Speedwaybanor.
Åtgärd: Sektion håller på att utarbeta riktlinjer för hur ovanstående ska mätas på
lämpligaste sätt, detta kommer att meddelas klubbarna så fort det är klart.

9.

Förslag till TK – Sty m.fl.

9.1

Inga yttranden har lämnats.

10.

Yttrande till TK – Sty m.fl.

10.1

Inga yttranden har lämnats.

11.

Övrigt

11.4

Läkare och tandvårds intyg från Torleif Burman angående sitt uteblivande i EM
kvalet i isracing.
Åtgärd: Sektionen har mottagit ovanstående dokument, ärendet lämnas utan
åtgärd.

12.

Nästa möte
Nästa möte äger rum den 2 maj.
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13.

Mötets avslutande
CG avslutade mötet kl 20:30.

Vid protokollet

Justerat

2007-04-10
Tony Olsson

2007-04- 11
Christer Gustavsson
Via e-post

3

