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SVENSKA MOTORCYKEL- OCH
SNÖSKOTERFÖRBUNDET

PROTOKOLL RUNDBANA
Sammanträdesdata:
Tid. 2007-08-22, kl 16:00
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.
3.7

4.

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

Rapporter

4.11

Ekonomiska rapporten t.o.m. 2007-07-31.
Åtgärd: Ekonomiska rapporten t.o.m. ovanstående datum gicks igenom och lades
sedan till handlingarna.

4.12

Licensstatistik t.o.m. 2007-07-31.
Åtgärd: Vid ovanstående datum var följande antal Speedwaylicenser utlösta:
A = 165st, Ungdom = 78st, Guldhjälm = 9st, Totalt 252st.

5.

Inkomna skrivelser

5.18

Förklaring angående miljötillstånd på Gubbängens IP.
Åtgärd: Sektionen har mottagit ett brev med förklaring angående miljötillståndet på
Gubbängens IP och konstaterar att med gällande krav så får träningen förläggas till kl
19:00 med första start 19:30 på resterande av Hammarbys hemmamatcher 2007.

5.19

Gotlands MF,s SF ansökan om att få byta ut Tommy Georgsen i sin förartrupp p.g.a.
långtidsskada.
Åtgärd: Se telefonbeslut 6.6 nedan.

5.20

Vårdkasens MSK angående vårdslös körning.
Åtgärd: Sektionen har mottagit ett brev från ovanstående klubb, där man påtalar
vårdslös körning av en 80cc förare vid ett flertal tillfällen under säsongen. Sektionen
beslutar att vidarebefordra skrivelsen till domarkommittén.
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6.
6.6

7.
7.1

8.

Telefonbeslut
Sektionen beslutade på telefonmöte den 2007-08-07 att bifalla Gotlands MF,s SF
begäran om att få byta ut Tommy Georgsen p.g.a. långtidsskada.

Bordlagda ärenden
Inga

Besluta om

8.17

Uttagning av förare till GP kval 2008.
Åtgärd: Med anledning av det dåliga intresset som vissa förare visade angående
deltagande vid årets nationella GP kval i Västervik, beslutar sektionen att uttagning
av de förare som ska köra GP kval 2008 kommer att baseras på resultatet från 2007
års SM final, med reservation för 2 platser som SVEMO förbehåller sig rätten till
eventuell seedning av.

8.18

Sektionen har från Serieförening fått en del förslag angående regeländringar inför
2008, dessa har sektionen tagit hänsyn till i nedanstående beslut.
1) Snitt
Åtgärd: Sektionen beslutar att sänka taksnittet inför säsongerna 2008 och 2009
enligt följande:
2008 Elitserien 42,50, Allsvenskan 46,50.
2009 Elitserien 42,00, Allsvenskan 45,00.
Golvsnittet förblir 35,00 i båda serierna, dock kommer bestraffningsreglerna att ses
över inför 2008.
2) Serierna 2008.
Elitserien och Allsvenskan.
Åtgärd: När det gäller elitserien och allsvenskan avvaktar sektionen med beslut tills
respektive serie är slutkörd.
Div. 1.
Åtgärd: Sektionen beslutar att göra om div. 1 till en nationell amatörserie endast
öppen för svensklicenserade förare. Serien kommer att vara öppen för A-lag samt
reservlag och köras som 2-lagsmatcher. Detta innebär att klubbar i elitserien och
allsvenskan kan delta med ett andralag i div. 1 utan att bilda ny förening.
Inlåningsmöjligheter kommer att medges i ovanstående serie, regler för detta
kommer att delges senare.
Div. 2.
Åtgärd: Sektionen beslutar att behålla div. 2 i sin nuvarande form med 3lagsmatcher.
80cc.
Åtgärd: Sektionen beslutar att behålla 80cc serierna i sin nuvarande form med 3lagsmatcher. Sektionen beslutar vidare att klubbar som avser att delta i 80cc serien
med 2 lag måste kunna redovisa minst 10 licenserade 80cc förare i klubben i
samband med definitiv serieanmälan.
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3) Farmning
Åtgärd: Sektionen har tagit del av klubbarnas önskemål gällande förändring av
farmningsreglerna, sektionen ställer sig positiva till en förändring och återkommer
med detaljerna senare.
8.19

Införande av standardavtalet.
Åtgärd: Det överenskomna standardavtalet är utskickat till samtliga klubbar och ska
börja användas vid kontraktsskrivning med förare fr.o.m. säsongen 2008. För de
förare som idag har flerårsavtal med sin klubb ska dessa vara ersatta med
standardavtalet senast 1 januari 2009.
Avtalen är utfärdade på svenska och engelska. Vid bristande överensstämmelse
mellan den svenska och engelska versionen skall den svenska gälla.

9.

Förslag till TK – Sty m.fl.

9.2

Inga förslag har lämnats.

10.

Yttrande till TK – Sty m.fl.

10.1

11.

Inga yttranden har lämnats.

Övrigt

11.8

Punkter att ta upp på Nordiska mötet den 13-14 oktober.
Åtgärd: Sektionen diskuterade vilka punkter man ska tillföra dagordningen vid det
nordiska mötet i Finland.

11.9

Säkerhetsgruppen Rundbana.
Åtgärd: CG redogjorde från ovanstående grupps första möte som man hade i
Hultsfred den 11 augusti.

12.

Nästa möte
Nästa möte äger rum den 19 september.

13.

Mötets avslutande
CG avslutade mötet kl 20:00.

Vid protokollet

Justerat

2007-08-23
Tony Olsson

2007-08-24
Christer Gustavsson
Via e-post

