PROTOKOLL ISMÖTE
Mötesdata:
Tid: 2015-10-03, kl. 13:00 – 16:00
Plats: Scandic Nord, Sundsvall.

1.

Mötets öppnande.
Tony Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna till Sundsvall och isracingens
höstmöte.

2.

Dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes.

3.

Val av ordförande
Till ordförande valdes Tony Olsson.

4. Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Anneli Söderlind.

5.

Val av två justerare
Anna Wästersved och Åke Halvarsson valdes att justera dagens protokoll.

6.

7.

Punkter från vårmötet


Innerkantsmarkering:
Under säsongen 2016 ska en mindre snövall läggas upp ca: 30-40cm innanför den
målade innerkantsmarkeringen för att undvika att förarna åker innanför linjen. Tony
pratar med aktuella domare.
Peter Jansson önskar en regeländring där det förbjuds att åka på linjen.



Flaggvakter på innerplan:
Enligt nuvarande reglemente rekommenderas det av säkerhetsskäl att inga flaggvakter
befinner sig på innerplan, mötet är överens om att under 2016 så ska varje arrangör i
samband med tävlingar på dagen ha en flaggvakt i ingång till respektive kurva
stående på utsidan av staketet, med en röd flagga på långt skaft. Vid kvällstävlingar
krävs bara rödlysen, inga flaggvakter. Tony pratar med aktuella domare. (OBS: Detta
är nationella regler).

Punkter som inkommit till höstmötet


Halmbalar i kurvorna, (Bollnäs MK)
Åke Halvarsson påtalar vikten av att man lägger ut halmbalarna längre i utgångarna
av kurvorna, då det ger ett bättre skydd för förarna.



Märkning på snövallarna, (Bollnäs MK)
Snövallarna ska märkas längre i utgångarna/ner på raksträckorna för att förarna ska
se ”vallarna” bättre.

Robert Gjersvold tar upp frågan om det är möjligt att på snövallarna montera
reklambanners, dels för att sälja in reklam på, men också göra vallarna mer synliga.
Tony svarar att det är ok under förutsättning att de kan sättas fast utan att det blir
”farligt” för förarna.

8.

Säsongen 2016
1) Stoppdatum
Stoppdatumen för 2016 års seriedeltagande gicks igenom och godkändes. Nytt för 2016
är att förarövergångar för svensklicenserade förare ska ske i Svemo TA genom förarens
profil, (manual för detta finns på Svemo hemsida), detta ska vara gjort senast i samband
med att förarredovisningen ska vara inskickad den 15 november 2015.
2) Tilläggsregler
De tilläggsregler som skickades ut tillsammans med dagordningen inför mötet gicks
igenom. Serien kommer att bestå av de fyra lag som på vårmötet aviserade att delta,
ingen ”extra” arrangör anmälde intresse att arrangera någon serietävling.
En diskussion uppstod angående 1.1.4 Lagsammansättning & regler, punkt 1, ”Samtliga

svensklicenserade förare som avser att delta i serien 2016 ska vara inskrivna i en aktiv
isracing klubbs förartrupp i samband med respektive lags förarredovisning. Endast nylicenserade förare kan tillföras en förartrupp under pågående säsong” .
Robert Gjersvold menar att vi inte ska stänga ute förare som ev. vill göra comeback
under pågående säsong då det inte finns så många isracing åkare. Tony påpekar att
skrivningen har kommit till efter vårmötet då alla var överens om att så skulle det vara.
Det är därför viktigt att klubbarna i sina förarredovisningar tar med förare som kan vara
aktuella att delta i serien 2016, även om dom för närvarande inte avser att köra.
3) Serieupplägg
Tony presenterar ett serieupplägg baserat på samma system som 2015. När VM/EM
kalendern är fastställd gör Tony färdigt förslaget och skickar ut till berörda klubbar.
4) SM
När det gäller individuella SM arrangörer så finns det idag varken arrangör eller arena
att köra SM finalen.
Peter Jansson har varit i kontakt med Östermalms IP och fått ett muntligt pris, men det
måste finnas en arrangerande klubb samt ”någon” som kan dra in pengarna. PJ kollar
upp kostnaderna med Östermalms IP mer exakt. Eleonor Dyrvinger kontaktar Uppsala
för en aktuell kostnadskalkyl angående Studenternas IP.
PJ påtalar även att det finns en konstfrusen bana i Eskilstuna.
5) VM
Det kommer att arrangeras två kval + en Challenge innan VM serien startar 2016. Det
första kvalet körs i Ylitornio i Finland den 9/1 och det andra kvalet i Östersund den 15/1.
Challenge kommer att köras i Strömsund den 16/1.
I dagsläget är det inte klart med antal tilldelade platser för respektive federation.
Träning:
Efter önskemål som kom upp på vårmötet om att korta ner träningen i samband med
VM tävling har Tony lämnat ett förslag till CCP, beslut väntas tas vid nästa möte 9-10/10.
Lag VM:
Tony har även till samma möte lämnat ett förslag på nytt körschema för Lag VM där
samtliga tre förare i laget har fasta heat i programmet, beslut väntas tas 9-10/10.
6) EM
Vi har ingen information ang. EM 2016, varken plats eller datum.

7) Par SM
ÖMK Rundbana visar intresse för att arrangera Par SM 2016, Anneli Söderlind tar med
frågan hem till klubben och återkommer efter klubbens nästa styrelsemöte.
8) NM
Mariestads MK jobbar på att arrangera ett Individuellt NM 2016 i Otterbäcken, Tony
kontaktar Finland.
9) Europa liga
Peter Jansson meddelar att det inte blir någon Europa liga 2016 som var förhoppningen.

9.

Domare
1) Domaravtal
Rholand Jensen, Anneli Söderlind och Peter Jansson (isracing gruppen) diskuterar
domaravtalet vidare med domarföreningens ordförande Anders Hellkvist.

10.

Övriga frågor
SMK Gävle meddelar genom Anna Wästersved att man har för avsikt att arrangera en
Santa Cup tävling i december och undrade om även ÖMK var intresserade, ÖMK lämnade
inget definitivt svar.
Bollnäs MK genom Åke Halvarsson och Viktor Svensson berättar att man planerar för en
isracing tävling på Bergsjön, det är ännu oklart vilken typ av tävling.
Robert Gjersvold har varit i kontakt med Piteå som önskar att visa upp isracing hos dom i
samband med en SM deltävling för bilar som ska köras där.
Lukas Lundkvist har fått förfrågan om en ”uppvisningstävling” i Åre.
Träningsläger diskuterades, i dagsläget finns det inga planerade läger ute hos klubbarna,
man avvaktar vinterns ankomst.

11.

Nästa möte
Plats: Scandic Nord, Sundsvall.
Datum: Preliminärt den 23 april 2016.

12.

Mötet avslutas
Tony tackar för visat intresse, önskar lycka till med säsongen och avslutar mötet.

Vid protokollet
Anneli Söderlind
2015-10-07

Justerat
Anna Wästersved
Godkänt via mail 2015-10-07

Åke Halvarsson
Godkänt via mail 2015-10-07

Deltagare:
Namn
Åke Halvarsson
Viktor Svensson
Lukas Lundkvist
Johan Lundkvist
Per Johansson
Anna Wästersved
Conny Fastesson
Eleonor Dyrvinger
Robert Gjersvold
Martin Börjegren
Anneli Söderlind
Peter Jansson
Rholand Jensen
Tony Olsson
Lars Dahlin

Klubb
Bollnäs MK
Bollnäs MK
Jämtlands MK
Jämtlands MK
Mariestads MK
SMK Gävle
SMK Gävle
Strömsunds MC
Strömsunds MC
ÖMK Rundbana
ÖMK Rundbana/Isgruppen
Isgruppen
Isgruppen
Svemo
Fd. Isracingåkare

