Protokoll Rundbana 3/09 1

PROTOKOLL RUNDBANA
Sammanträdesdata:
Tid:
Plats:
1.

2009-06-03, kl 17:30
SVEMO kansli.

Närvarande
Christer Gustavsson, Sammankallande (CG)
Leif Fredriksson, Ledamot
(LF)
Michael Liebgott, Ledamot
(ML)
Tomas Engman, Ledamot
(TE)
Anders Carlberg, Koordinator
(AC)
Christer Bergström, FIM Delegat
(CB)

2.

Mötets öppnande - Protokollskrivare
Sammankallande Christer Gustavsson öppnade mötet med att hälsa alla välkomna
till kvällens sektionsmöte. Speciellt varm välkommen hälsades FIM delegaten
Christer Bergström. Till protokollskrivare utsågs AC

3.

Ny ljuddämpare
Christer Bergström informerade om den nya ljuddämparen med (homologation No
FIM TRS 2010/05) som FIM beslutat införa som obligatorisk i samtliga ”FIM Track
racing World Champion meeting”.
Åtgärd: Sektionen beslutade att införa den nya ljuddämparen per 2010-01-01 som
obligatorisk inom för all rundbana (500cc) i Sverige

4.
4.1

Föregående mötesprotokoll
Protokoll från föregående möte

Åtgärd: Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades senare till
handlingarna.

5.

Rapporter

5.1

Ekonomisk redovisning 2009-05-30
Åtgärd: Ekonomisk redovisning kommer att skickas till sektionsmedlemmarna då
SVEMO ’s Ekonomichef Gun-Britt Söderman idag kom tillbaka från semester.
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5.2

Licensstatistik 2009-05-30 visar 195 st att jämföra 2008-05-30 223

6.

Inkomna skrivelser

6.1

John Penttinen har tagit ut helårslicens men angav vid ett tillfälle, då den ej var
utställd, att han hade en helårslicens. Sektionen konstaterar att detta skedde i god
tro men agerandet var oförståndigt.
Åtgärd: Ingen bestraffning

6.2

Skyltar på innerplanen i Målilla var felplacerade.
Åtgärd: Målilla MK åtgärdade detta omgående. Ärendet avslutat.

6.3

Via domarrapporter har det förekommit kritik mot Eskilstunas banpreparering.
Åtgärd: CG har varit i kontakt med Ikaros Smedernas ordförande Jan Åkerviken i
detta ärende. Mycket av problemen beror på att en helt ny grupp tillsats.
Kunskapen ökar hela tiden i gruppen. Sektionen är fortsatt bekymrade över detta
och följer utvecklingen. Besök vid tävling kommer genomföras för att se hur det
utvecklats.

6.4

Skrivelse angående återbetalning av entré
Åtgärd: En fråga kommer ställas till serieföreningen hur detta ska hanteras. Det är
otydligt om när exempelvis en biljett från en inställd tävling upphör att gälla.
Dessutom står det fel i några program vid vilket heat publiken har rätt till ny entré.

7.

Beslut tagna mellan möten
Inga beslut tagna mellan möten

8.

Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden finns

9.

Besluta om

9.1

Sektionen kommer till styrelsen inlämna ett förslag som arbetats fram under våren
till styrelsen gällande ett förslag om Svensk Speedway’s framtid.

10.

Förslag till TK – Sty m.fl.
Inga inkomna förslag
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11.

Yttrande till TK – Sty m.fl.
Inga yttrande fanns

12.

Övrigt

12.1

Ett antal alkoholtester har utförts under våren. Samtliga har visat 0,00 %. Testerna
fortsätter under sommaren och hösten.

12.2

Metanolpump är nu utprovad och klar för att utföra kontroller av metanol. Kommer
att ske under sommaren och hösten.

12.3

CG informerade om det mycket positiva mötet med Serieföreningens nya
ordförande Anders Östling. CG informerade om serieföreningens arbetsgrupper och
Anders Östling skickar en förteckning över vilka personer som ingår i
arbetsgrupperna. Sektionen ser fram emot ett bra samarbete med Serieföreningen.

12.4

På grund av att det varit mycket skriverier om domarnas insatser kommer Hans
Lexenberg kalla till ett möte 2009-06-10 i Nyköping för att diskutera den uppkomna
situationen med domare och lagledarna från elitserien.

12.5

Jörgen Hafström, Bertil Bergström och Lena Bleckman informerade om idrottslytet.
Detta kommer tas upp med serieföreningen så att samtliga klubbar är på hugget och
ser till att söka dessa pengar för att bl.a. utbilda barnledare. Detta är oerhört
angeläget då sektionen konstaterat att antalet licenser sjunker och att det är alldeles
för låg aktivitetsnivå ute bland många av klubbarna gällande ungdomar.

12.6

AC informerade om Grand Prix i Göteborg. FIM är mycket nöjda med tävlingens
genomförande. Got Event har kontrakt på att köra GP i Göteborg fram till 2013.

13.

Nästa möte
Nästa möte äger rum efter 090624 kl. 17.30 på SVEMO kansli

14.

Mötets avslutande
CG avlutade mötet

Vid protokollet

Justerat
2009-06-18

Anders Carlberg

Christer Gustavsson per mail

