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PROTOKOLL RUNDBANA
Sammanträdesdata:
Tid: 2009-05-07, kl 17.30
Plats: SVEMO kansli

1.

Närvarande
Christer Gustavsson, Sammankallande
Leif Fredriksson, Ledamot
Michael Liebgott, Ledamot
Tomas Engman, Ledamot
Anders Carlberg, Koordinator

2.

(CG)
(LF)
(ML)
(TE)
(AC)

Mötets öppnande - Protokollskrivare
Christer Gustavsson öppnade mötet med att hälsa välkomna till kvällens sektionsmöte,
till protokollskrivare utsågs AC.

3.

Föregående mötesprotokoll

3.1

Protokoll från föregående möte

Åtgärd: Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades senare till handlingarna.

4.

Rapporter

4.1

Ekonomisk redovisning t.o.m 2009-05-04

4.2

Licensstatistik 2009-03-30 samt 2009-04-30
Åtgärd: Ekonomiska rapporten samt licensstatistik t.o.m. ovanstående datum gicks
igenom och lades sedan till handlingarna.

5.

Inkomna skrivelser

5.1

Solkatternas lagledare ang. nyttjande av utländska förare i ungdomsserien
Åtgärd: Mötet kan konstatera att det är mycket svårt att kontrollera detta. Det
måste ligga i klubbarnas intresse att prioritera de svenska förarna
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6.

Beslut tagna mellan möten

6.1

Thomas H Jonasson familj drabbades på Valborgsmässoafton av en mycket tragisk
privat angelägenhet. Sektionen beslöt vid ett extrainsatt möte att tilldela Thomas H
Jonasson en plats till Nordiska Finalen i Elgane 090524.

6.2

Dackarnas ungdomsförare Filip Hjelmland uppfyller samtliga krav för att klassas upp
från guldhjälmslicens till ungdomslicens.

7.

Bordlagda ärenden

8.

Besluta om

8.1

MK Tändstiftet angående till dela en polsk förare, Krzysztof Szcawinski, Svensk Licens .
Åtgärd: Sektionen beslutar att bifalla MK Tändstiftet och svensk licens kan utfärdas
20090804 enligt NT 7.62 då Krzysztof Szcawinski uppfyller kraven för svensk licens.

8.2

Angående ungdomsbanor på innerplan.
Åtgärd: Beslutades att under 2010 skall det vara minst 600 mm höga
skumgummikuddar kant i kant med yttre banmarkering. Under 2009 är det tillåtet
att använda sig av krita och flaggspel men på halva 500 banans bredd ska det vara
utplacerat balar som skyddar ungdomsförarna från att köra in i plyfaskivorna på
rakorna. Säkerhetsgruppen skrivelse kommer finnas utlagd på SVEMO s hemsida
som förtydligar detta.

8.3

Träning i samband med ungdomstävling Tilläggsregler 10.5.6

Åtgärd: Rundbanesektionen har beslutat om att det från och med 090507 ska varje
lag tilldelas 8 minuters träning istället för 6 minuter. Detta för att det ska vara
lättare att fördela tiden mellan lagens förare.

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.
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Övrigt
Det har framförts vis kritik mot Ikaros Smedernas samt Smedernas Ungdoms
evenemang. Bl.a. kritik mot banans preparering efter regn Ikaros-Smederna-Elit
Vetlanda samt att JVM-kvalet den 2 maj tog alldeles för lång tid att genomföra.
Åtgärd: De båda föreningarna ska vidtalas och får förklara vad problemen beror på.

11.2

Träning i samband med Div 1
Åtgärd: Träningen är ej obligatorisk. Om klubbarna kommer överens om att inte ha
någon träning är detta ok. Men om en eller flera förare önskar träna så har de fullt
stöd i reglementet och i de fallen skall träning erbjudas.

11.3

Alkoholmätaren är kalibrerad och klar för användning 2009. Det kommer under
säsongen utföras stickkontroller inom alla serier och öppna tävlingar.

11.4

Rundbanesektionen har informerats om att fotografer blivit illa behandlad under en
elitserietävling. Det är givetvis inte acceptabelt att representanter från media
behandlas illa. De är mycket viktiga för sportens utveckling. Angående fotografer på
innerplan hänvisar vi till reglementet 9.7.3.1.

12.

Nästa möte
Nästa möte äger rum efter 090603 kl. 17.30 på SVEMO kansli

13.

Mötets avslutande

Vid protokollet

2009-04-08
Anders Carlberg

Justerat

2009-05-17
Christer Gustavsson
Via e-post

