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SVENSKA MOTORCYKEL- OCH
SNÖSKOTERFÖRBUNDET

PROTOKOLL RUNDBANA
Sammanträdesdata:
Tid. 2007-07-17, kl 16:30
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.
3.6

4.
4.9

4.10

5.

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

Rapporter
Licensstatistik t.o.m. 2007-06-30.
Åtgärd: Vid ovanstående datum var följande antal Speedwaylicenser utlösta:
A = 165st, Ungdom = 78st, Guldhjälm = 7st, Totalt 247st.
Ekonomiska rapporten t.o.m. 2007-06-30.
Åtgärd: Ekonomiska rapporten t.o.m. ovanstående datum gicks igenom och lades
sedan till handlingarna.

Inkomna skrivelser

5.13

Gislaveds MK angående bestridan av böter för underskridande av golvsnitt vid
matchen Solkatterna - Lejonen den 3 maj.
Åtgärd: TO svarade på Gislaveds MK,s skrivelse den 2007-06-14 att utdömda böter
kvarstår och att reglering av fakturan emotses senast på förfallodagen.

5.14

Målilla MK angående träning före tävling.
Åtgärd: LF svarade på Målilla MK,s skrivelse den 2007-06-29 att sektionen
accepterar Målilla MK,s upplägg vad gäller träning innan seriematch med
nedanstående förbehåll: Gästande lag måste acceptera träningstiden och det åläggs
Målilla MK som arrangör att kontakta motståndarlaget i god tid innan match för att
få motståndarnas godkännande för träningstiden 17.00. Domare och erfordlig
sjukvårdspersonal måste finnas på plats vid träningen.
Efter träningens slut skall banan återställas med normal sladdning och vattning.
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5.15

Hammarby IF,s SF angående praktiska skäl att träna före kl 19:00, varför starttid blir
19:30.
Åtgärd: TO svarade på Hammarby IF,s SF skrivelse den 2007-07-12 att Sektionen
accepterar detta vid matchen den 24 juli med tanke på att det i semestertider kan vara
svårt att nå rätt personer på berörda myndigheter, men man förutsätter att till
hemmamatchen den 7/8 så är problemet löst och träningen kan ske så att matchstart
blir kl 19:00.

5.16

Linköpings MS angående vädjan om att köra den inställda matchen Filbyterna –
Nässjö i ett senare skede.
Åtgärd: Sektionen beslutar ge Linköpings MS fram t.o.m. den 27 juli att genomföra
matchen mellan Filbyterna och Nässjö.

5.17

Hammarby IF,s SF angående Adam Shields bötesåläggande för osportsligt
uppträdande vid matchen Indianerna – Hammarby den 26 maj.
Åtgärd: Sektionen tog del av Hammarbys brev samt utlåtande från domaren och en
domarkollega som var på plats vid aktuell tävling, sektionen konstaterar bara att
domarens beslut kvarstår.

6.
6.6

7.
7.1

8.
8.14

Telefonbeslut
Inga

Bordlagda ärenden
Inga

Besluta om
Sektionen hade till styrelsemötet den 9 juni lämnat en skrivelse om att förändra
övergångsbestämmelserna inom Speedway.
Styrelsens beslut: Styrelsen tillstyrkte att grensektionen, tillsammans med

Serieföreningen, påbörjar arbetet med förändring av övergångsbestämmelserna och
tar fram ett standardavtal.
Åtgärd: LF börjar skissa på ett reglemente angående ovanstående som sedan kommer att
presenteras för SF,s styrelse, därefter ska det skickas till SVEMO styrelse för godkännande.

8.15

Förslag från SF på regeländringar inför 2008 gällande elitserien.
Åtgärd: Sektionen gick igenom protokollet från SF,s möte med elitklubbarna den 30
juni, sektionen avvaktar mötet mellan SF och de allsvenska klubbarna, sedan
kommer beslut att fattas på de punkter som berör säsongen 2008.

8.16

Bedrivande av serieverksamhet Speedway på andra orter än i den kommun där
föreningen är registrerad.
Åtgärd: Sektionen beslutar att i nyskrivningen av SR 2008-2009 införa regler
angående ovanstående.

9.

Förslag till TK – Sty m.fl.

9.2

Inga förslag har lämnats.
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10.
10.1

11.
11.7

12.

Yttrande till TK – Sty m.fl.
Inga yttranden har lämnats.

Övrigt
Guldhjälmstävling i Vetlanda 2007-07-15.
Åtgärd: Ingen åtgärd krävs, däremot ett stort GRATTIS till Vetlanda MS som var
först med att arrangera en guldhjälmstävling Speedway, sektionen hoppas med detta
att fler arrangörer kommer att inse vikten av att guldhjälmsverksamheten kommer
igång på allvar i Sverige.

Nästa möte
Nästa möte äger rum den 22 augusti.

13.

Mötets avslutande
CG avslutade mötet kl 19:00.

Vid protokollet

Justerat

2007-07-17
Tony Olsson

2007-07-18
Christer Gustavsson
Via e-post
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