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PROTOKOLL RUNDBANA
Sammanträdesdata:
Tid: 2010-07-05, 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.

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. 2010-06-30
Åtgärd: Mailas ut av Gun-Britt pga sem

4.2

Licensstatistik t.o.m. 2010-06-30
Åtgärd: Statistiken gicks igenom och det lades sedan till handlingarna
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5.

Inkomna skrivelser

5.1

Domare Oscar Gustafson har gjort en anmälan till Disciplinnämnden rörande
Hammarby Speedways lagledare Fredrik Edberg uppträdande i samband med en
tävling i Eskilstuna. Rundbanesektionen ser ytterst allvarligt på det som inträffat

5.2

Valsarna har inkommit med en begäran om att få göra ett förarbyte mellan
Solkatterna och Valsarna under säsongen. Tanken var från Valsarnas sida att två
förare skulle byta plats med varandra.
Åtgärd: Avslås. I det Nationella Tävlingsreglementet (NT) är det 1 november som
gäller för övergångar för samtliga av förbundets grenar.

5.3

Säkerhetskommitténs Ola Hansson har inkommit med en förfrågan beträffande
polistillstånd när en klubb arrangerar en tävling då de är arrangörer men kör sina
tävlingar på annan ort.
Åtgärd: Rundbanesektionen uppmanar klubbar som arrangerar sina tävlingar på
annan arena än sin egen att förankra med klubben, som normalt bedriver sin
verksamhet där, vad som gäller för respektive polistillstånd.

6.

Beslut tagna mellan möten
Inga beslut tagna mellan möte

7.
7.1

Bordlagda ärenden
Västervik har lämnat in protest rörande varning utfärdad på Tomasz Gollob.
Protesten avslås. Dessutom anser Rundbanesektionen följande:
Det är domarens bedömning samt rapport som gäller i första hand
Lagledarna ska informeras om varningen samt att lagledaren meddelar detta till
föraren.
Speakerns information till publiken anser Rundbanesektionen vara en service till
publiken och är ej avgörande i diskussionen för en varnings eventuella borttagande.
Åtgärd: Protesten avslås
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8.
8.1

9.

Besluta om
SM-final isracing 2011
Beslut: Rundbanesektionen beslutade att Hammarby IF:s Speedway ska arrangera
SM-finalen i isracing 2011 med motiveringen: Rundbanesektionen vill prova samt
utvärdera konceptet med att arrangera en SM-final i isracing inomhus i Västerås.
Bland de inkomna förslagen på hur man vill arrangera SM-finalen finner
Rundbanesektionen Hammarby IF:s Speedway vara det mest attraktiva. Avtalet
tecknas på 1 år.

Förslag till TK – Sty m.fl.
Inga förslag

10.

Yttrande till TK- Sty m.fl.
Rapport om stängd liga ska formuleras och skickas in till SVEMO styrlese.

11.

Övrigt

11.1

LF kommer formulera en skrivelse till Eldarna p.g.a. att de två senaste
hemmamatcherna icke har fullföljts. Detta är inte acceptabelt.

11.2

LF informerade om mötet med Serieföreningen då nya regler gicks igenom och
beslutades. Ett mycket bra möte rapporterade Leif.

12.

Nästa möte
Nästa möte äger rum 100802 kl. 17.30 på SVEMO kansli

13.

Mötets avslutande
CG avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet
Anders Carlberg
2010-07-12

Justerat
Christer Gustavsson
2010-07-12 via e-post

