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PROTOKOLL RUNDBANA
Sammanträdesdata:
Tid. 2009-09-02, 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.
3.1

Föregående mötesprotokoll
Protokoll från föregående möte

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

4.

Rapporter

4.1

Ekonomisk redovisning t.o.m. 2009-08-31
Åtgärd: Gick igenom och lades sedan till handlingarna

4.2

Licensstatistik t.o.m. 2009-08-31
Åtgärd: Gick igenom och lades sedan till handlingarna

4.3

AC gav en rapport om den lyckade 250cc tävlingen i Berghaupten där SVEMO
representerades av föraren Freddy Godlund. Sektionen har mottaget information
från Frank Ziegler som var Clerk of the course samt Olle Nygren som var på plats
tillsammans med Brian Runesson.
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5.

Inkomna skrivelser

5.1

Målilla MK önskade få flytta upp Hultsfreds Gymnasium till Allsvenskan 2010.
Åtgärd: Avslogs med motiveringen att sektionen måste ta hänsyn till befintligt
reglemente. Frågan kan komma tas upp till 2011.

5.2

Sektionen bekräftar att man tagit del av Elit Vetlandas skrivelse gällande stängd
serie.

5.3

Isracingkommitén har meddelat att man önskar en lagledareutbildning.
Åtgärd: Detta tas om hand av sektionens adjungerande utbildningsansvarige Hans
Lexenberg

5.4

Isracingkommitén meddelade att man kommer att avhålla ett möte i Bollnäs den 12
september..
Åtgärd: Peter Jansson återkommer med rapport från mötet.

5.5

FIM-delegat Christer Bergström har bett sektionen att kolla om det finns intresse att
arrangera VM-semifinal i isracing 2010.
Åtgärd: Strömsund är kontaktade och är mycket positiva till detta.

5.6

En speedway entusiast har påtalat att det är mycket störande med rök och tutor
under speedwaytävlingarna.
Åtgärd: Detta ska tas upp i serieföreningen.

6.

Beslut tagna mellan möten

6.1

Elit Vetlanda har skriftligen begärt att få tillföra Martin Vaculik istället för den
långtidsskadade Karol Zabik.
Åtgärd: Sektionen beslutade att Elit Vetlanda kunde tillföra Martin Vaculik.

7.

Bordlagda ärenden
Åtgärd: Inga bordlagda ärenden

8.

Besluta om
Sektionen beslutade att efter säsongen kommer samtliga förares poäng tas bort från
Ikaros Smedernas matcher.
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9.

Förslag till TK – Sty m.fl.
Thomas H Jonasson som avstod från att köra GP-semifinalen i Daugavpils 090704
utan istället prioriterade en polsk ligamatch dagen efter, kommer att behandlas av
disciplinnämnde med stöd av NT 6.6:

10.

Yttrande till TK – Sty m.fl.
Åtgärd: Inga yttrande

11.

Övrigt

11.1

AC informerade om att en speedwaymässa kommer att genomföras den 21
november 2009 i Vetlanda. SVEMO kommer närvara i form av AC. SVEMO är dock
inte arrangör.

11.2

Till SM-finalen i isracing 2010 ska nytt avtal skrivas.

11.3

Alkoholkontroller, metanolprover samt motorkontroller kommer utföras i samband
med kvartsfinaler, semifinaler samt finaler inom Elitserien och Allsvenskan.

11.4

AC representerar SVEMO på Nordiska mötet 3-4 oktober i Stockholm

12.

Nästa möte
Nästa möte äger rum efter 091010 kl. 17.30 på SVEMO kansli

13.

Mötets avslutande
CG avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justerat

Anders Carlberg
2009-09-03

Christer Gustavsson
via e-post
2009-09-08

