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PROTOKOLL RUNDBANA
Sammanträdesdata:
Tid. 2010-06-07, 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 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. 2010-05-30
Åtgärd: Gicks igenom och lades sedan till handlingarna

4.2

Licensstatistik t.o.m. 2010-05-30
Åtgärd: Statistiken gicks igenom och Rundbanesektionen konstaterar att man
tappat totalt 15 licenser från 2009-05-30. Statistiken lades sedan till handlingarna

4.3

ML om Guldhjälm
ML informerade om status i projektet Guldhjäm, minispeedway. Totalt deltar 12
klubbar i projektet. Deltagande klubbar finns redovisade på www.svemo.se. ML
räknar med att 2-3 cyklar med utrustning, beroende på hur det går med
förhandlingar med leverantörerna.
Sektionen kommer avsätta 15.000:- till utbildning av barnledare.
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4.4

AC om elitsatsning Isracing
AC berättade att Isracingkommitén ansökt om pengar för en elitsatsning. Stödet
gäller 2 träningsläger varav det ena kommer vara i Ryssland och det andra i Sverige.
Isracingkommitén har fått beviljat elitstöd och isracingsektionen arbetar nu med
bokning av banor och tränare o.dyl.

4.5

AC om legkort
AC rapporterade om de nya legitimationskorten samt nya frikorten. De nya korten
har nu i stort sett levererats.

4.6

CG om möte med Stefan Lang
CG redogjorde för ett möte han och AC haft med Stefan Lang rörande
marknadsrättigheter och sponsoringsarbete.

5.

Inkomna skrivelser

5.1

Västervik har inkommit med en protest rörande varning.
Se punkten 7

6.

Beslut tagna mellan möten

6.1

CG redogjorde för vad som låg till grund för beslut rörande borttagning av Vetlandas
förare Jaroslaw Hampels varning. Efter diskussion med domarkommitén och
funktionärer och ledare på plats konstateras att ord står mot ord och varningen tas
bort.

7.

Bordlagda ärenden
Västerviks protest bordlades då flera parter ska inkomma med information i
ärendet.

8.
8.1

Besluta om
Beslut `Långtidsskadade förare´
Beslut: Sektionen har beslutat att ändra regeln 1.15 Tillförande/Ersättande av
långtidsskadad förare under säsong.

För att en förare ska få ersättas måste följande kriterier uppfyllas:
- Läkarintyg som styrker minst fyra veckors frånvaro (skrivet på svenska alt.
engelska)
- Alla dokument inskickade och klara till kansliet (Appl. decl. ev arb.tillstånd)
- Utfärdat starttillstånd från förarens Federation
- Får ej ha högre ingångsnitt än den skadade föraren
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- När den ersatte föraren tävlar någonstans i världen betraktas han som frisk och
ska då med omedelbarverkan återinföras i truppen. Förarens moderklubb måste
omedelbart meddela SVEMO då föraren friskskrivits och återupptagit sitt tävlande
- En administrativ avgift om 1000:- per ersättning av skadad förare debiteras aktuell
klubb
8.2

SM-final i isracing 2011
Beslut: Sektionen beslutade bordlägga frågan till nästa möte

8.3

Luftstaket 2011
Beslut: Sektionen beslutade att vid alla tävlingar på 500cc ska det från och med
säsongen 2011 finnas FIM homologerade luftstaket.

8.4

Regeländringar 2011
Sektionen beslutade efter diskussion med Serieföreningens styrelse att införa
följande regeländringar inför säsongen 2011:
Dagens farmar avtal upphör och ersätts av individuella gästkontrakt
Ny snittberäkning införs. Snitten kommer redovisas som heatsnitt och kommer
beräknas med tre decimaler. Vid avrundning gäller: 0-4 avrundas nedåt och 5-9
avrundas uppåt.
Nytt taksnitt blir 11.000 och nytt golvsnitt blir 8.750
Förartruppen kommer ska bestå av 8 förare över ingångsnitt 0.500
Laget måste innehålla minst 2 svensklicenserade förare. Från och med säsongen
2012 skall laget innehålla minst 3 svensklicenserade förare.
Nytt körschema införs där förare nr 8 har schemalagda heat. Serieföreningen har
fått i uppgift att återkomma med ett förbättrat förslag
Stoppdatum för serieanmälan, övergångshandlingar samt förarredovisning är 1
november 2010 och kontrakt för gästförare ska vara SVEMO tillhanda senast per 15
november 2010.
Klubben kan maximalt teckna gästkontrakt med tre förare
Förare kan teckna 1 gästkontrakt med lag i annan serie än sin moderklubb
Riders Replacement regeln blir kvar samt att regeln för långtidsskadade förare under
säsongen 2010 behålls säsongen 2011.
Klubbar som har skulder till förare per 31/12 kommer ej få tillföra nya förare i sin
trupp förrän tidigare skulder är reglerade

9.

Förslag till TK – Sty m.fl.
Inga förslag

10.

Yttrande till TK- Sty m.fl.
Inga yttrande
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11.

Övrigt

11.1

Sebastian Selvin beviljas ungdomslicens efter bedömning

12.

Nästa möte
Nästa möte äger rum 100705 kl. 17.30 på SVEMO kansli

13.

Mötets avslutande
CG avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justerat

Anders Carlberg
2010-06-07

Christer Gustavsson
Via e-post

