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Sammanträdesdata:
Tid. 2010-09-27, kl 17:30, 2010-10-12, kl 17:30
Plats: SVEMO.
Innan mötet :

1.

Närvarande
Christer Gustavsson
Leif Fredriksson
Mikael Liebgott
Tomas Engman
Kristian Stenström

2.

Mötets öppnande – Protokollskrivare
Christer Gustavsson öppnade kvällens möte och hälsade alla välkomna. Kristian
Stenström utsågs till protokollskrivare.

3.

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll är godkänt och publicerat på www.svemo.se

4.

Rapporter

5.

Inkomna skrivelser
5.1 Skrivelse från Dan-Åke Moberg
Sektionen tog del av inkommen skrivelse.
5.2 Skrivelse med förslag på kostnadssänkningar
Sektionen tog del av inkommen skrivelse.
5.3 Skrivelse gällande mediaintresse SM avslutning Målilla
Sektionen tog del av inkommen skrivelse

6.

Beslut tagna mellan möten

7.

Bordlagda ärenden

8.

Besluta om
Sektionen har beslutat om följande ändringar inför säsongen 2011:
Elitserien

8.1
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8 lag i elitserien.
Maximalt 8 förare över ingångssnittet.
Gamla körschemat men med två ändringar, frivilliga 8.an tas bort liksom första
nomineringsheatet.
Två svensklicensierade förare i laget varav en skall vara junior.
Samarbetsavtalet tas bort.
Gästkontrakt införs där varje klubb kan skriva gästkontrakt med högst tre
svensklicensierade förare från andra serier. Föraren får dock inte varit registrerad i
föreningen säsongen innan säsong som gästkontrakt avser. Lagen får använda högst
två gästförare per match.
Heatsnitt införs och beräknas med tre decimaler med avrundning av den fjärde.
Taksnitt fastställt på 10,500 poäng och golvsnitt på 8,750 poäng.
Förbud att tillföra (värva) förare om det finns förarskulder sista december.
Förtydligande kommer publiceras senare.
Omräkningsfaktor kompletteras med ett nytt snitt, inofficiellt snitt och avser de
förare som via samarbetsavtal kört minst 16 heat i annan liga skall räkna detta snitt
som ingångssnitt i samma serie säsongen efter.
Slutspel för lag 1-4 med dubbelmöten i semifinaler och final.
Lag 5-8 möte i utslagsmatcher enligt följande: lag 5 möter lag 8 och vinnaren är klar
för elitserien 2012. Lag 6 och 7 möts där vinnaren är klar för elitserien 2012.
Förlorarna möts sedan i en sista match där det förlorande laget flyttas ner till
allsvenskan och vinnaren är klar för elitserien 2012. Samtliga matcher körs som
dubbelmöten. Allt enligt förslag från serieföreningen.

8.2

Allsvenskan
Allsvenskt taksnitt på 11,250 poäng.
Allsvenskan skall innehålla max 8 lag.
Slutspel i någon form med uppflyttning
Minst tre svensklicensierade förare varav en junior.
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8.3

Div 1
Samma regler som denna säsong i Div.1, dock skall diskussion med klubbarna hållas i
samband med serieföreningens möte den 30/10.

8.4

Samtliga serier
Körschema förändras så att frivilliga 8:an samt heat 15 tas bort. En dispens för
övergångsdatum samt förarredovisning sker för i år och nytt datum att senast
inkomma med dessa uppgifter är 30 november.

9.

Förslag till TK – Sty m.fl.

10.

Yttrande till TK – Sty m.fl.

11.

Övrigt
- Kallelse nationellt grenmöte
Sektionen noterade att kallelse samt alla tillhörande dokument finns publicerade på
www.svemo.se under respektive grensida. Noterades även att i dagsläget så har
ingen förening anmält sig till mötet.

12.

Nästa möte 25 okt kl. 17.30 SVEMO kansli

13.

Avslutning
Christer Gustavsson tackade alla för visat intresse och avslutade kvällens möte.

Vid protokollet

Justerat

Kristian Stenström

Christer Gustavsson
2010-10-19 via e-post

