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SVENSKA MOTORCYKEL- OCH
SNÖSKOTERFÖRBUNDET

PROTOKOLL RUNDBANA
Sammanträdesdata:
Tid. 2007-11-29, kl 17:00
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.
3.10

4.

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

Rapporter

4.17

Ekonomiska rapporten t.o.m. 2007-10-30.
Åtgärd: Ekonomiska rapporten t.o.m. ovanstående datum gicks igenom och lades
sedan till handlingarna.

4.18

Licensstatistik t.o.m. 2007-10-30.
Åtgärd: Vid ovanstående datum var följande antal Speedwaylicenser utlösta:
A = 171st, Ungdom = 75st, Guldhjälm = 17st, Totalt 263st.

5.

Inkomna skrivelser

5.27

Domarföreningen angående avregistrering av domare.
Åtgärd: Sektionen beslutade att på rekommendation av domarföreningen att
avregistrera aktuell domare, på grund av bristande intresse samt att han inte deltagit
på obligatoriska domarkonferenser.

5.28

Domarföreningen angående domartorn.
Åtgärd: Sektionen har mottagit en skrivelse från domarföreningen, där man påpekar
ett antal brister och klagomål på vissa domartorn. Sektionen beslutar att tillskriva
berörda klubbar.

5.29

Vetlanda MS och Hagfors SK, har inkommit med en gemensam skrivelse angående
officiella matchsnitt för Niklas Larsson och Robin Aspegren.
Åtgärd: Sektionen beslutar enligt tidigare praxis att följa nuvarande reglemente
gällande tilldelning av officiellt matchsnitt. Båda förarna har deltagit i minimum 16
heat under en och samma säsong och därmed tilldelas förarna officiella matchsnitt
inför säsongen 2008.
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6.
6.10

Beslut tagna mellan möten
I samband med Serieföreningens höstmöte den 2007-11-17-18, tog sektionen
följande beslut gällande:
Riders Replacement.
Sektionen beslutade att återinföra möjligheten till Riders Replacement inför säsongen
2008. Efter säsongen kommer en ny utvärdering att göras och nytt beslut kommer att
tas inför säsongen 2009. Läkarintyg kommer att krävas vid varje tillfälle R/R ska
utnyttjas, och enligt gällande reglemente ska det vara utfärdat på Svenska eller
Engelska. Läkarintyget ska överlämnas till domaren i samband med lagledarmötet,
dock senast 1 timma före publicerad starttid.
Samarbetsavtal.
Sektionen beslutade att i samband med transferfönstren ge möjlighet att skifta
farmarklubb för de allsvenska förare vars förening har samarbetsavtal med både ett
elitserielag och ett division 1 lag.

7.
7.4

8.
8.28

Bordlagda ärenden
Inga

Besluta om
Förslag på åtgärder från säkerhetsgruppen.
Åtgärd: Sektionen beslutade att på uppdrag av säkerhetsgruppen vidta följande
åtgärder inför säsongen 2008.
Stålstolparna som håller vajrarna till staketet ska kapas så att de är 10-15 centimeter
under överkanten på nätet. Däck ska placeras mellan distansstolpe och nät på
diagonalen, om hela däck inte får plats ska de kapas med ett snitt rakt av och ändarna
träs i varandra tills det passar mellan nät och stolpe, däcken ska sättas fast så att de
inte faller bort vid eventuell kollison. Alternativt får typ CTR safetybag användas.
Detta ska vara åtgärdat senast 2008-04-15. Det kommer även under säsong att bli
krav på en ny bred överliggare som täcker från nät ut över distansstolparna.
Sektionen beslutar också att inför säsongen 2008 rekommendera samtlig förare att
använda på marknaden förekommande nackskydd.

9.

Förslag till TK – Sty m.fl.

9.2

Inga förslag har lämnats.

10.

Yttrande till TK – Sty m.fl.

10.1

11.
11.14

Inga yttranden har lämnats.

Övrigt
CG har inför förbundsmötet 2008, fått i uppdrag att skriva en verksamhetsberättelse
för rundbaneverksamheten de två senaste säsongerna, detta ska vara klart senast
2008-01-15.
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12.

Nästa möte
Nästa möte äger rum den 11 december.

13.

Mötets avslutande
CG avslutade mötet kl 19:30.

Vid protokollet

Justerat

2007-11-29
Tony Olsson

2007-12-03
Christer Gustavsson
Via e-post

3

