Protokoll Rundbana 5/07

SVENSKA MOTORCYKEL- OCH
SNÖSKOTERFÖRBUNDET

PROTOKOLL RUNDBANA
Sammanträdesdata:
Tid. 2007-05-09, kl 17:30
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.
3.5

4.

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

Rapporter

4.7

Ekonomiska rapporten t.o.m. 2007-04-30.
Åtgärd: Ekonomiska rapporten t.o.m. ovanstående datum gicks igenom och lades
sedan till handlingarna.

4.8

Licensstatistik t.o.m. 2007-04-30.
Åtgärd: Vid ovanstående datum var följande antal Speedwaylicenser utlösta:
A = 151st, Ungdom = 74st, Guldhjälm = 5st, Totalt 230st.

5.

Inkomna skrivelser

5.6

Ansökan från Gasarna SK att få tillföra Patrik Björk till sin förartrupp.
Åtgärd: Se telefonbeslut 6.2 nedan.

5.7

Ansökan från SMK Gävle att få tillföra Ola Westlund till sin förartrupp.
Åtgärd: Se telefonbeslut 6.3 nedan.

5.8

Göteborgs MK angående att köra sina hemma matcher på annan ort under 2007.
Åtgärd: Se telefonbeslut 6.4 nedan.

5.9

Ansökan från Vårdkasens MSK att få tillföra Magnus Åhnström till sin förartrupp.
Åtgärd: Se telefonbeslut 6.5 nedan.

1

Protokoll Rundbana 5/07

2

SVENSKA MOTORCYKEL- OCH
SNÖSKOTERFÖRBUNDET

5.10

Gislaveds MK angående Kim Almqvist och Viktor Strandqvist som p.g.a. förarbrist
tvingades köra på position 1-5 i Lejonens bortamatch mot Solkatterna i Allsvenskan
den 3 maj.
Åtgärd: Sektionen bedömer det som en engångsföreteelse att ovan nämnda förare
var tvungna att placeras in på position 1-5 i Lejonens förartrupp under säsongen
2007 och beviljar förarna att även fortsättningsvis kunna lånas in till div. 2.

5.11

Ansökan från Nyköpings SK att få ersätta Adrian Rymel i sin förartrupp p.g.a.
långtidsskada.
Åtgärd: Sektionen beslutar att bevilja Nyköpings SK, s ansökan att få ersätta ovan
nämnd förare med ny/annan förare där det inte krävs övergångshandling.

5.12

Skrivelse från Avesta SK angående förarpresentationer på cyklarna.
Åtgärd: Sektionen tillåter att på prov tillåta att förarpresentationer (500cc), får ske
med förarna körande på sina cyklar utan hjälm. Detta sker under stort ansvar på
arrangören och respektive lagledning. Det får absolut INTE förekomma några
provstarter i samband med presentationen.

6.

Telefonbeslut

6.2

Angående 5.6 ovan.
Åtgärd: Sektionen beslutade på telefonmöte den 17 april att bifalla Gasarna SK, s
ansökan.

6.3

Angående 5.7 ovan.
Åtgärd: Sektionen beslutade på telefonmöte den 23 april att bifalla SMK Gävles
ansökan.

6.4

Angående 5.8 ovan.
Åtgärd: Sektionen beslutade på telefonmöte den 23 april att bifalla Göteborgs
MK, s önskemål på orter gällande de tre första ”hemma” matcherna 2007.
När det gäller de sex övriga matcherna ska de föreslagna orterna diskuteras vidare
mellan SVEMO rundbanesektion och Göteborgs MK, en överenskommelse
angående orterna ska vara klart senast den 10 maj och därefter offentligöras.

6.5

Angående 5.9 ovan.
Åtgärd: Sektionen beslutade på telefonmöte den 27 april att bifalla Vårdkasens
MSK, s ansökan.

7.

Bordlagda ärenden

7.1

Inga

8.

Besluta om

8.12

Vart Kaparna ska köra sina resterande sex ”hemma” matcher säsongen 2007.
Åtgärd: Sektionen och Göteborgs MK är nu överens om vart Kaparna ska köra
sina resterande sex ”hemma” matcher och kommer omgående att meddela berörda
lag och domare.
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8.13

Årsmärkning av ljuddämpare.
Åtgärd: Sektionen beslutade i december 2005 att Fr.o.m. 2007-01-01 följa FIM, s
reglemente gällande årsmärkning av ljuddämpare. Detta tidigare beslut hävs
härmed då FIM arbetar med ny homologering av ljuddämpare för framtiden,
regeln kommer att införas i ett senare skede, därmed gäller ingen årsmärkning av
ljuddämpare under 2007.

9.

Förslag till TK – Sty m.fl.

9.1

Förslag på förändring av övergångsbestämmelser inom speedway.

10.

Yttrande till TK – Sty m.fl.

10.1

Inga yttranden har lämnats.

11.

Övrigt

11.5

Göteborgs MK, s protest mot att man inte fick köra Rider Replacement för Rafal
Szombierski vid matchen Kaparna – Elit Vetlanda i Nässjö 1 maj.
Åtgärd: Sektionen avslår ovanstående protest då Rafal Szombierski inte har något
officiellt svenskt matchsnitt och därmed är han inte kvalificerad att tillämpa Riders
Replacement regeln för.
Rafal har under de två tidigare säsongerna som han deltagit i svenskt seriesystem
inte uppnått minimum 16 heat under en och samma säsong vilket krävs för att
erhålla ett officiellt matchsnitt, därmed tilldelades han ett ingånssnitt från sin
hemmaliga inför säsongen 2007 enligt SR 5.16.7.

11.6

Snittberäkning inom 80cc serierna.
Åtgärd: Sektionen beslutar att med omedelbar verkan ta bort snittberäkningen på
inlånade förare i 80cc serierna, därmed räknas förarens snitt endast i de
seriematcher som föraren deltar i sin ”moderklubb”. Snitten kommer att korrigeras
på www.speedwayresultat.com omgående.

12.

Nästa möte
Nästa möte äger rum den 13 juni.

13.

Mötets avslutande
CG avslutade mötet kl 20:15.

Vid protokollet

Justerat

2007-05-14
Tony Olsson

2007-05-14
Christer Gustavsson
Via e-post

