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SVENSKA MOTORCYKEL- OCH
SNÖSKOTERFÖRBUNDET

PROTOKOLL RUNDBANA
Sammanträdesdata:
Tid. 2008-06-03, kl 13:00
Plats: SVEMO.
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 dagens
sektionsmöte, till protokollskrivare utsågs TO.

3.
3.4

4.

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

Rapporter

4.7

Ekonomiska rapporterna t.o.m. 2008-05-31
Åtgärd: Ekonomiska rapporten t.o.m. ovanstående datum gicks igenom och lades
sedan till handlingarna.

4.8

Licensstatistik t.o.m. 2008-05-30
Åtgärd: Vid ovanstående datum var följande antal Speedwaylicenser utlösta:
A = 145st, Ungdom = 69st, Guldhjälm = 9st, Totalt 223st.

5.

Inkomna skrivelser

5.9

Från domarkommittén angående misstag av domare Stefan Hjerne vid matchen
Solkatterna – Valsarna den 8 maj.
Åtgärd: Se 6.4 nedan.

5.10

Västra MK angående dispens på åtgärder som ska utföras efter banbesiktning.
Åtgärd: Sektionen tillskriver Västra MK att de anmärkningar som ska åtgärdas enligt
banbesiktningsprotokollet ska vara utförda till höstens första tävling.

5.11

Västra MK angående ny regel under rubriken sjukvård.
Åtgärd: Sektionen har tagit del av förslaget och tittar närmare på det inför nästa års
regelskrivning.

5.12

Patrik Hag angående kompletterande domarrapport vid 80cc match 17 maj i Målilla.
Åtgärd: Sektionen beslutar att tillskriva berörd tävlingsledare vid aktuell tävling.
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5.13

Avesta SK angående dispensansökan för tävlingsledare.
Åtgärd: Sektionen avslår dispensansökan och hänvisar till av förbundet anordnade
fortbildningar.

5.14

Lars Angbo angående förslag på skadestatistik.
Åtgärd: Sektionen har tagit del av förslaget och lämnar det via CG vidare till
säkerhetsgruppen.

5.15

SMK Motala Speedwayklubb angående domslut vid matchen Indianerna – Piraterna
den 20 maj.
Åtgärd: Sektionen besvarar skriftligen SMK Motalas brev.

5.16

Målilla MK angående ändrad startid vid 80cc matchen den 1 juni.
Åtgärd: Se 6.5 nedan.

5.17

Från tävlingsledaren i Hagfors angående incident mellan förare och mekaniker i
samband med matchen Valsarna – Griparna den 29 maj.
Åtgärd: Sektionen tillskriver tävlingsledaren angående handhavandet av aktuell
händelse.

6.

Beslut tagna mellan möten

6.3

Rundbanesektionen beslutade på telefonmöte den 2008-04-28 att skriva över
Daniel Henderson från Västra MK till Smederna Ungdomsförening i samband med
det första transferfönstret. Detta trots att övergångshandlingen inte är komplett
och därmed uppstår en situation som inte regleras i nuvarande regelverk varvid
sektionen fattar ovanstående beslut. Följande motiveringar anges:
1. Moderklubben Västra MK vägrar att skriva på och skicka in
övergångshandlingen då Daniels far enligt Västra MK har en ouppklarad
ekonomisk uppgörelse till föreningen.
2. Daniel är inte myndig och bör inte ställas till svars för föräldrarnas
ekonomiska åtaganden.
3. Västra MK har ingen 500cc verksamhet därför kan inte Daniel utöva sin sport
i nuvarande klubb.

6.4

Rundbanesektionen beslutade på telefonmöte den 2008-05-19 efter diskussion med
domarkommittén att tilldela domaren Stefan Hjerne en skarp varning för sitt
misstag att tillåta Rider Replacement för en icke kvalificerad förare i samband med
matchen Solkatterna – Valsarna den 8 maj 2008.

6.5

Rundbanesektionen beslutat den 2008-05-27 att godta Målilla MK,s förklaring till
varför man vill flytta aktuell match från kl 12:00 till kl 15:00, med följande
motivering:
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1. Målilla MK erkänner sitt misstag då man angivit fel starttid i samband med
att dessa skickades in till förbundet för publicering i Speedwaykalendern.
2. Sektionen anser att dessa möjligheter till att promota sporten hos besökare
som normalt inte går på Speedway måste ses som positiva för
Speedwaysporten som helhet, även om det vid detta tillfälle drabbar
bortalagen med en senare hemkomst söndag kväll.

7.
7.4

8.

Bordlagda ärenden
Beslut att utse arrangör av 2009-års SM final i Isracing.
Åtgärd: Sektionen konstaterar att inkommet brev från Funbo MS angående SM
finalen 2009 inte ger svar på sektionens frågor, varvid ärendet återigen bordläggs.

Besluta om

8.5

Revideringar i TR för allsvenskan och div.1 angående upp- och nedflyttning inför
2009.
Åtgärd: Med anledning av att det endast är 5 deltagande lag i årets allsvenska serie
beslutade sektionen att inget lag kommer på sportsliga grunder att åka ur den
allsvenska serien 2008, vidare beslutade sektionen att samtliga A lag i nuvarande
div. 1 serien är välkomna att ansöka om platser i allsvenskan 2009,

8.6

Golvsnitt i allsvenskan 2009.
Åtgärd: Sektionen har efter samråd med Serieföreningens styrelse beslutat att
avskaffa golvsnittet i allsvenskan inför säsongen 2009, detta för att det ska vara
lättare för lag att ta steget upp till allsvenskan.

8.7

Eventuell åtgärd mot att domare Anders Hellqvist då han tillät Rider Replacement
för en icke kvalificerad förare vid matchen Valsarna – Griparna den 29 maj.
Åtgärd: Rundbanesektionen beslutade att tilldela Anders Hellqvist en skarp varning
för sitt misstag att tillåta Rider Replacement för en icke kvalificerad förare i
samband med ovanstående match.

8.8

Stefan Anderssons beteende i samband med matchen Indianerna – Piraterna den 20
maj.
Åtgärd: Sektionen beslutar att med omedelbar verkan dra in Stefans lagledarlicens i
avvaktan på disciplinnämndens beslut. Sektionen har i sitt beslut endast tagit
hänsyn till den händelse där Stefan i ren frustration tar Robert Kosiechas cykel och
kör den från startområdet till depån utan någon som helst skyddsutrustning.
Anmälan i sin helhet kommer att behandlas av disciplinnämnden.
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8.9

Domare Joakim Lindroths domslut i heat 15 i samband med matchen Indianerna –
Piraterna den 20 maj.
Åtgärd: Sektionen beslutar att tilldela Joakim en skarp varning för sitt domslut att
utesluta även Robert Kosiecha i samband med händelsen där Magnus Zetterströms
cykel börjar brinna innan starten av heat 15. Sektionen anser att under rådande
omständigheter borde 2 minutersregeln ha makulerats och endast Magnus
uteslutits från omstarten.

9.

Förslag till TK – Sty m.fl.

9.1

Inga förslag har lämnats.

10.

Yttrande till TK – Sty m.fl.

10.1

Inga yttranden har lämnats.

11.

Övrigt

12.

Nästa möte
Nästa möte äger rum efter kallelse.

13.

Mötets avslutande
CG avslutade mötet kl 15:30

Vid protokollet

Justerat

2008-06-10
Tony Olsson

2008-06-12
Christer Gustavsson
Via e-post
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