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SVENSKA MOTORCYKEL- OCH
SNÖSKOTERFÖRBUNDET

PROTOKOLL RUNDBANA
Sammanträdesdata:
Tid. 2007-10-24, 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.
3.9

4.

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

Rapporter

4.15

Ekonomiska rapporten t.o.m. 2007-09-30.
Åtgärd: Ekonomiska rapporten t.o.m. ovanstående datum gicks igenom och lades
sedan till handlingarna.

4.16

Licensstatistik t.o.m. 2007-09-30.
Åtgärd: Vid ovanstående datum var följande antal Speedwaylicenser utlösta:
A = 170st, Ungdom = 75st, Guldhjälm = 14st, Totalt 259st.

5.

Inkomna skrivelser

5.24

Hagfors SK angående ersättande av Henning Bager i sin förartrupp p.g.a.
långtidsskada.
Åtgärd: Se telefonbeslut 6.9 nedan.

5.25

Hagfors SK angående den allsvenska Speedwayfinalen.
Åtgärd: Sektionen mottog den 2007-09-28 en skrivelse från Hagfors SK där man
kraftigt vill markera sitt missnöje med ett par omständigheter som påverkade
utgången av slutspelet i allsvenskan, TO svarade den 2007-10-04.

5.26

Hagfors SK angående anmälan av Ricky Kling för kontraktsbrott.
Åtgärd: Sektionen mottog den 2007-10-03 en skrivelse från Hagfors SK där man vill
anmäla Ricky Kling för kontraktsbrott. Ovanstående är en tvist mellan förare och
klubb och den får också lösas mellan berörda parter, TO svarade den 2007-10-04.
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6.
6.9

7.

Telefonbeslut
Sektionen beslutade på telefonmöte den 2007-09-19 att bifalla Hagfors SK,s
önskemål att få ersätta Hening Bager p.g.a. långtidsskada.

Bordlagda ärenden

7.1

ÖMK Rundbana angående ansökan om rätten till att arrangera SM finalen i isracing
2009-2011.
Åtgärd: Då avtalet med Funbo MS angående arrangerande av SM finalen i isracing
går ut efter 2008-års final, beslutade sektionen att snarast skicka ett brev till samtliga
Isracingklubbar där man ges möjlighet att söka SM finalen fr.o.m. säsongen 2009,
ovanstående klubb har redan inkommit med en ansökan.

7.2

Rider Replacement regeln 2008.
Åtgärd: Sektionen beslutade att inför säsongen 2008 avskaffa rider replacement
regeln. Anledningen är att regeln allt för ofta missbrukas och att domarna ofta
försätts i omöjliga situationer när det gäller bedömning av läkarintyg.

7.3

Ersättande av förare under säsong.
Åtgärd: Sektionen beslutar att möjligheten till ersättande av förare vid skada skall
kvarstå med viss korrigering av texten.

8.

Besluta om

8.26

Angående införande av lagledarlicens fr.o.m. säsongen 2008.
Åtgärd: Sektionen har sedan i mitten av juni fört en diskussion med
utbildningsansvarig angående införande av en lagledarlicens för Speedway.
Sektionen beslutar att detta ska genomföras inför säsongen 2008.

8.27

Bestraffning vid underskridande av golvsnitt.
Åtgärd: Sektionen beslutar att bestraffningen för underskridande av golvsnitt förblir
densamma som under 2007, med den förändringen att om klubben inte senast på
förfallodagen reglerat fakturan till SVEMO, så kommer 1 lagpoäng att dras av, samt
att en påminnelse skickas ut, betalas inte den på förfallodagen så dras ytterligare en
lagpoäng o.s.v. Exakta regler publiceras i respektive TR där golvsnittregeln är
aktuell.

9.

Förslag till TK – Sty m.fl.

9.2

Inga förslag har lämnats.

10.

Yttrande till TK – Sty m.fl.

10.1

Inga yttranden har lämnats.
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11.

Övrigt

11.14

12.

Nästa möte
Nästa möte äger rum den 14 november.

13.

Mötets avslutande
CG avslutade mötet kl 18:00.

Vid protokollet

Justerat

2007-10-24
Tony Olsson

2007-10-25
Christer Gustavsson
Via e-post
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