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PROTOKOLL RUNDBANA
Sammanträdesdata:
Tid. 2010-05-11, 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 alla 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. 2010-04-30
Åtgärd: Gicks igenom och lades sedan till handlingarna

4.2

Licensstatistik t.o.m. 2010-04-30
Åtgärd: Statistiken gicks igenom och det lades sedan till handlingarna

4.3

GP Göteborg
AC informerade om Grand Prix i Göteborg den 8 maj. Tävlingen förflöt på riktigt bra
och alla inblandade, Got Event, GSK, SVEMO har gjort ett mycket bra jobb enligt
tävlingsledare Krister Gardell

4.4

Elitsatsningsmöte
ML rapproterade från Elitsatsningsmötet som hölls med samtliga sektioner i
Göteborg den 8 maj i samband på GP. ML och TE kommer kontakta respektive
förbundskaptener för att diskutera elitsatsningar inom Speedway och Isracing.
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4.5

Ljuddämpare
CG rapporterade att provkörning kommer ske den 19 maj i Norrköping med Andreas
Jonsson som testförare. Branschfolk kommer vara på plats samt Conny Samuelsson.

5.

Inkomna skrivelser

5.1

Hammarby IF:S Speedway föreningen har inkommit med en skrivelse om att få
arrangera SM-finalen i isracing 2011 i Västerås.
Beslut se punkten 8

5.2

Säkerhetsgruppen har inkommit med en skrivelse rörande godkännande av
träningsbanor.
Beslut se punkten 8

5.3

Olle ”Varg-Olle” Nygren har inkommit med en skrivelse rörande 250 cc satsning.
Beslut se punkten 8

6.
6.1

Beslut tagna mellan möten
Sektionsbeslut gällande de nya FIM homologerade ljuddämparna
Sektionen har tagit beslutat om att skjuta upp införandet av de nya ljuddämparna
till den 1 juni 2010. Test och utvärdering kommer utföras under maj månad.

6.2

Efter önskemål och samråd med Serieföreningen kommer det införas böter vid
sen laganmälan på www.speedway.nu. Detta på grund av att det förekommer
alldeles för många tillfällen då lagen anmäls försent. Detta kommer införas per
den 1 juni 2010. Aktuella bötesbelopp ,per sen match, är beslutade till:
Elitserien
5000:Allsvenskan 2500:Division 1
1000:Faktura skickas ut från SVEMO kansli.
Inkomna böter kommer oavkortat gå till Guldhjälmsprojektet Mini-speedway.

6.3

Daniel Nelson är utsedd till Förbundskapten för seniorer samt juniorer

7.

Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden
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8.

Besluta om

8.1

SM-final isracing 2011
Beslut: Sektionen har beslutat att samtliga klubbar kommer få ut ett
ansökningsformulär om att få arrangera isracing SM-finalen 2011. Svar från
klubbarna senast den 26 maj 2010. Beslut om vilken klubb som kommer arrangera
isracing SM-finalen 2010 tas på sektionsmötet den 7 juni 2010.

8.2

Träningsbanor
Beslut: Sektionen har beslutat att de banor som uppvisar fullgott skick samt efter
obligatorisks besiktigning uppfyller besiktningskraven för banor med
Gunnebostaketkonstruktion är godkända för träning. Säkerhetsgruppen återkommer
med exakta direktiv om vilka banor som behöver besiktigas samt ev. åtgärder som
berörda banor måste vidta. Träning och tävling för 80cc är godkänt för de berörda
banorna som innehar en 80 cc bana på innerplan.

8.3

9.

250 cc satsning
Beslut: Sektionen beslutade att stödja 250 cc projektet som Olle ”Varg-Olle” Nygren
bedriver med 20.000:-

Förslag till TK – Sty m.fl.
Inga förslag

10.

Yttrande till TK- Sty m.fl.
Inga yttrande

11.

Övrigt

11.1

Sektionen har beslutat, efter att sektionen vidtalat ledare, föräldrar samt närvarat vid
träning, tillåta föraren Daniel Halling , deltaga i Guldhjälmstävlingar.

12.

Nästa möte
Nästa möte äger rum 100607 kl. 17.30 på SVEMO kansli

13.

Mötets avslutande
CG avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justerat

Anders Carlberg
2010-05-10

Christer Gustavsson
2010-05-13 via e-post

