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SVENSKA MOTORCYKEL- OCH
SNÖSKOTERFÖRBUNDET

PROTOKOLL RUNDBANA
Sammanträdesdata:
Tid. 2007-09-18, 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.
3.8

4.

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

Rapporter

4.13

Ekonomiska rapporten t.o.m. 2007-08-31.
Åtgärd: Ekonomiska rapporten t.o.m. ovanstående datum gicks igenom och lades
sedan till handlingarna.

4.14

Licensstatistik t.o.m. 2007-08-31.
Åtgärd: Vid ovanstående datum var följande antal Speedwaylicenser utlösta:
A = 166st, Ungdom = 79st, Guldhjälm = 10st, Totalt 255st.

5.

Inkomna skrivelser

5.21

Hammarby IF,s SF angående ersättande av Joonas Kylmäkorpi i sin förartrupp p.g.a.
långtidsskada.
Åtgärd: Se telefonbeslut 6.7 nedan.

5.22

SMK Motala SK angående ersättande av Robert Kosciecha i sin förartrupp p.g.a.
långtidsskada.
Åtgärd: Se telefonbeslut 6.8 nedan.

5.23

ÖMK Rundbana angående ansökan om rätten till att arrangera SM finalen i isracing
2009-2011.
Åtgärd: Sektionen beslutar att bordlägga frågan till ett senare möte.

6.
6.7

Telefonbeslut
Sektionen beslutade på telefonmöte den 2007-08-24 att bifalla Hammarby IF,s SF
önskemål att få ersätta Joonas Kylmäkorpi p.g.a. långtidsskada.
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6.8

Sektionen beslutade på telefonmöte den 2007-09-08 att bifalla SMK Motalas
önskemål att få ersätta Robert Kosciecha p.g.a. långtidsskada, men avslår deras
begäran att få ersätta honom med en annan skadad förare, Mark Loram.

7.

Bordlagda ärenden

7.1

8.

Inga

Besluta om

8.20

Farmningsregler 2008.
Åtgärd: Sektionen har haft en förfrågan ute hos klubbarna om man vill ha fortsatt
lagfarmning eller övergå till individuell farmning, 15 svar har inkommit varav 12 vill
ha lagfarmning och 3 vill övergå till individuell farmning. Sektionen beslutar att
bibehålla lagfarmning 2008 och kommer snarast att skicka ut ett förslag på
regeländringar till klubbarna på remiss.

8.21

Utformning av div. 1, 2008.
Åtgärd: Sektionen beslutar att div. 1 serien 2008 ska köras som rak serie under
förutsättning att antalet anmälda lag inte överstiger 12 lag. Matcherna ska köras som
2-lagsmatcher med körschema omfattande 5-6 förare.

8.22

SM helg arrangör 2008.
Åtgärd: Sex klubbar har sökt SM helgen och sektionen beslutar att utse Avesta SK
som arrangör av SM helgen 2008.

8.23

Rider Replacement regeln 2008.
Åtgärd: Sektionen beslutar att bordlägga frågan om Rider Replacement till nästa
möte.

8.24

Ersättande av förare under säsong.
Åtgärd: Sektionen beslutar att bordlägga frågan för vidare analys och omarbetning.

8.25

Förare som idag finns på transferlistan.
Åtgärd: Det har framkommit önskemål från vissa klubbledare att få ta del av den
lista som finns över förare som är uppsatta på transferlistan från de transferfönster
som varit öppna under säsongen. Sektionen beslutar att skicka ut listan per mail till
samtliga klubbar.

9.

Förslag till TK – Sty m.fl.

9.2

Inga förslag har lämnats.

10.

Yttrande till TK – Sty m.fl.

10.1

11.
11.10

Inga yttranden har lämnats.

Övrigt
Karlstad Speedway angående WO vid den inställda 80cc matchen i Huddinge den
12/9.
Åtgärd: Sektionen beslutar att p.g.a. omständigheterna kring den aktuella matchen
inte utdela några WO böter.
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11.11

Angående Säkerhetsstaket vid internationella tävlingar.
Åtgärd: LF tar kontakt med Christer Bergström i frågan.

11.12

Banreglementet i SR 2008-2009.
Åtgärd: TO mailar utdrag ur SR angående banreglementet till säkerhetsgruppen för
revidering inför nyskrivningen av SR.

11.13

Höstens domarkonferens i Malmö den 10-11 november.
Åtgärd: TO sköter anmälan till ovan nämnda möte.

12.

Nästa möte
Nästa möte äger rum den 17 oktober.

13.

Mötets avslutande
CG avslutade mötet kl 20:00.

Vid protokollet

Justerat

2007-09-26
Tony Olsson

2007-09- 27
Christer Gustavsson
Via e-post
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