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PROTOKOLL RUNDBANA
Sammanträdesdata:
Tid. 2008-08-13, kl 15:00
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 kvällens
sektionsmöte, till protokollskrivare utsågs TO.

3.
3.6

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

4.

Rapporter

4.11

Ekonomiska rapporterna t.o.m. 2008-07-31.
Åtgärd: Ekonomiska rapporten t.o.m. ovanstående datum gicks igenom och lades
sedan till handlingarna.

5.

Inkomna skrivelser

5.24

Från vårdnadshavarna till Kim Lundh-Tebäck MK Tändstiftet, angående deltagande i
80cc serien och öppna tävlingar 2009 som ”överårig”.
Åtgärd: Sektionen beslutade att bifalla ovanstående skrivelse med motiveringen att
Kim är född så sent på året 19/12, och hans sena Speedwaydebut.

5.25

Kumla MSK angående tillförande av en finsk förare, Jooa Partanen i 80cc laget.
Åtgärd: Sektionen beslutar att bifalla Kumla MSK, s skrivelse.

5.26

Hagfors SK angående tillförande av en norsk förare, Tomas Gunnestad i 80cc laget.
Åtgärd: Sektionen beslutar att bifalla Hagfors SK, s skrivelse.

6.

Beslut tagna mellan möten

6.8

Angående placering i startbox.
Åtgärd: På önskemål av domarkommittén beslutar sektionen att fr.o.m. den 4/8
gäller att hela cykeln inklusive styrändarna ska vara innanför respektive markering
för varje startbox.
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7.

Bordlagda ärenden

7.5

Besvärsskrivelsen från Kjell Åshede.
Åtgärd: Sektionen har tagit del av inkomna skrivelser från de inblandade parterna i
ärendet och kan konstatera att Kjell och arrangören har olika åsikter om vad som
hände vid aktuell tävling. Brev kommer att skickas till berörda parter.

8.

Besluta om

8.11

Intyg angående betalning av förare.
Åtgärd: Ett intyg har tagits fram som ska signeras av respektive förare och ansvarig
klubbledare att förarna har fått sina ersättningar enligt gällande avtal. Intyget har
presenterats för Serieföreningens styrelse som samtycker till idén och sektionen
beslutar att införa detta med omedelbar verkan.

8.12

Bestraffning av Andreas Jonsson för regelbrott mot SR 2.16 vid SM finalen i Avesta.
Åtgärd: Sektionen beslutar att tilldela Andreas 1000kr i böter för brott mot
ovanstående regel. Sektionen kommer också att tillskriva SVEMO styrelse med en
vädjan/önskan att styrelsen ser över möjligheterna för sektionerna att kunna
utfärda hårdare bestraffningar utan att det ska bli en anmälan till disciplinnämnden.

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

11.2

Topp & Talang 2009
Följande förare är uttagna att representera Speedway i SVEMO Topp & Talang 2009:
Kim Nilsson, Billy Forsberg, Ludvig Lindgren, Linus Eklöf, Linus Sundström, Simon
Gustafsson och Thomas H Jonasson.
Eventuellt kommer ytterligare någon/några förare att tillföras truppen innan träffen
den 8-9 november.

11.3

Åsikter från domarkommittén angående dåligt uppförande av biträdande lagledare.
Åtgärd: Sektionen har tagit del av inkommet brev och kommer att tillskriva berörd
person.

11.4

Frågeställning från IT ansvarig på kansliet till samtliga sektioner angående
resultathanteringen inom respektive gren.
Åtgärd: Sektionen kommer att begära ett möte med IT ansvarig för att gemensamt
gå igenom frågeställningen.
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12.

Nästa möte
Nästa möte äger rum efter kallelse.

13.

Mötets avslutande
CG avslutade mötet kl 18:00

Vid protokollet

Justerat

2008-08-15
Tony Olsson

2008-08-18
Christer Gustavsson
Via e-post

