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SVENSKA MOTORCYKEL- OCH
SNÖSKOTERFÖRBUNDET

PROTOKOLL RUNDBANA
Sammanträdesdata:
Tid. 2008-01-16, kl 17:00
Plats: Telefonmöte.
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 årets första
sektionsmöte, till protokollskrivare utsågs TO.

3.
3.1

4.

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

Rapporter

4.1

Ekonomiska rapport.
Åtgärd: CG redogjorde muntligt för ekonomin till dags dato då inga rapporter ännu
kommit.

4.2

Licensstatistik
Åtgärd: Då många Speedwayförare ännu inte löst ut sin licens, har vi inte tagit fram
någon statistik än, men när det gäller Isracing så var det den 2008-01-16, 27 licenser
utlösta.

5.

Inkomna skrivelser

5.1

Linköpings huvudstyrelse angående Filbyternas deltagande i div. 1 serien 2008.
Åtgärd: Se 6.1 nedan.

5.2

Ansökningar angående SM finalen i isracing fr.o.m. 2009.
Åtgärd: Vid sista ansökningsdagen den 15/12 hade fyra klubbar ansökt om att få
arrangera SM finalen 2009. Sektionen beslutade att i första skedet ta en kontakt med
Is kommittén för att diskutera de ansökningar som inkommit.

6.

Beslut tagna mellan möten

6.1

Rundbanesektionen beslutade den 2008-01-09 efter mycket noga övervägande att
återinföra Filbyterna i div. 1 serien 2008.
Sektionen anser dock att Linköpings Motorsällskaps huvudstyrelse har skött hela
ärendet angående Filbyternas deltagande på ett mycket nonchalant sätt gentemot
samtliga inblandade parter.
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7.
7.4

8.

Bordlagda ärenden
Inga

Besluta om

8.1

David Adiels övergång från Göteborgs MK till Göteborg SK.
Åtgärd: GMK har av GSK krävt utbildningsbidrag för att godkänna Davids
övergång. Sektionen har av GSK begärt en kopia på Davids avtal, men då GSK inte
har något avtal om ekonomisk ersättning med David, detta intygas skriftligen av
GSK,s ordförande, betraktas David som amatör och då utgår inget utbildningsbidrag,
varvid sektionen beslutar att godkänna övergången.

8.2

Straffavgifter vid serieavhopp efter gjord definitiv serieanmälan.
Åtgärd: Sektionen beslutade att listan på straffavgifter vid serieavhopp efter det att
definitiv serieanmälan är gjord ska läggas ut på SVEMO officiella hemsida.

9.

Förslag till TK – Sty m.fl.

9.1

Inga förslag har lämnats.

10.

Yttrande till TK – Sty m.fl.

10.1

11.

Inga yttranden har lämnats.

Övrigt

11.1

Sektionens deltagande på lagledarutbildningarna den 19/1 och den 23/2.
Åtgärd: Sektionen beslutade att LF deltar vid lagledarutbildningen den 19 januari,
och CG den 23 februari.

11.2

Processdag tränarutbildning i Norrköping den 2/2.
Åtgärd: Sektionen deltar med en representant.

12.

Nästa möte
Nästa möte äger rum den 20 februari 2008.

13.

Mötets avslutande
CG avslutade mötet kl 19:00

Vid protokollet

Justerat

2008-01-17
Tony Olsson

2008-01-18
Christer Gustavsson
Via e-post

