PROTOKOLL ISMÖTE
Mötesdata:
Tid: 2016-10-15, kl. 13:00 – 15:00
Plats: Scandic Nord, Sundsvall.

1.

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

2.

Dagordning
Tony la till punkten träningsläger som sista punkt under säsongen 2017,
därefter godkändes den utskickade dagordningen.

3.

Val av ordförande
Till ordförande valdes Tony Olsson.

4.

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Eleonor Dyvinger.

5.

Val av två justerare
Anna Wästersved och Stefan Svensson valdes att justera dagens protokoll.

6.

Beslut från vårmötet





7.

En serie med fyra lag och fem förare per lag.
Förarna får nytt officiellt snitt som gäller för inplacering i laget efter 6
heat.
Respektive lag kör två hemmamatcher var, vill någon annan arrangör
arrangera en seriematch så ska detta meddelas på höstmötet.
Snövallen innanför innerkantsmarkeringen ska vara ca: 20-30cm från
linjen istället för 30-40cm som under 2016.

Punkter som inkommit till höstmötet
Inga punkter hade inkommit till dagordningen, men ÖMK Rundbana tog upp
frågan om 5-mannalag, kommer det att finnas fem förare per lag när VM
serien drar igång?
I första hand skall inlåning ske för att säkerställa så att samtliga lag har fem
förare till start i respektive tävling.
Om det inte kan uppnås, kan klubbarna tänka sig att ”isolera” tävlingen till 4
man för att jämna ut oddsen, detta måste lagledarna komma överens om innan
respektive tävling. För att underlätta inlåning tas kravet på att den inlånade
förarens löpande snitt inte får överstiga den frånvarande förarens löpande
snitt bort.
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8.

Säsongen 2017
1) Stoppdatum
Stoppdatumen för 2017 års seriedeltagande gicks igenom. Nytt för 2017 är att
Serieanmälan och förarredovisningen görs på samma blankett, denna ska
vara Svemo tillhanda senast den 15 november 2016. Här skall även
lagledarens namn och personnummer anges.
För svensklicenserade förare som avser att göra klubbyte inför 2017 så skall
dessa vara registrerade i Svemo TA senast den 15 november.
Starttillstånd för de utländska förarna skall vara undertecknade och
stämplade av förarens federation och vara Svemo tillhanda senast den 1
december 2016.
2) Tilläggsregler
De tilläggsregler som skickades ut tillsammans med dagordningen inför
mötet gicks igenom och godkändes med den korrigering angående inlåning
och snitt som anges i punkt 7.
Serien kommer att bestå av de fyra lag som på vårmötet aviserade att delta
och respektive klubb arrangera två hemmamatcher. Rospiggarna SK och
Mariestads MK hade inför mötet meddelat intresse av att arrangera en
seriematch var, vilket gör att serien 2017 kommer att bestå av 10 omgångar.
3) Serieupplägg
Tony hade skickat ut ett förslag på serieupplägg för 2017 inför mötet, det
bygger på att tävlingarna körs fredag, lördag eller söndag. Vid ev. inställd
tävling gäller för klubbarna att gemensamt hitta ny alternativ tävlingsdag och
då kan även annan veckodag användas. Vissa ändringar görs i det utskickade
förslaget som Tony korrigerar och skickar ut tillsammans med protokollet.
4) SM
En ansökan från Rospiggarna SK har inkommit till Svemo att få arrangera
2017 års SM final. Svemo har utsett Rospiggarna SK som arrangör och
datumet för SM Finalen bestäms till lördag den 25 februari. Tony får i
uppdrag att kontakta FIM angående den planerade logistiken (transport) för
de förare som är i Ryssland och kör VM.
5) VM
Två VM kval kommer att köras innan VM serien startar 2017. Det första
kvalet körs i Ylitornio Finland den 7/1 och det andra kvalet i Strömsund den
14/1. Svemo har ansökt om sju platser till kvalen, men i dagsläget är det inte
klart hur många platser respektive federation tilldelas.
De sex främst placerade förarna från respektive kval går vidare till finalserien
+ 2016 års Världsmästare samt 2 Wild Card som utses av FIM. Det utses
sedan ett WC inför respektive Final.
Träning:
Efter önskemål från förarna att återinföra startträning i samband med VM
tävlingar har FIM beslutat att träningen blir 2 x 2 min/förare + 1 start x 2
varv.
Lag VM:
Kommer att köras i Inzell den 11 – 12 mars 2017.
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6) EM
Vi har ingen information ang. EM 2017, varken datum eller plats. Klubbarna
anser att kostnaden för att arrangera EM finalen är alldeles för hög och Tony
ombeds tillskriva FIM Europe att kostanden bör likställas med ett VM kval
och då kan någon svensk klubb vara intresserad av att arrangera EM finalen i
framtiden.
7) Par SM
Inget Par SM körs 2017 då vi har för få deltagande klubbar i serien och
punkten tas bort ur framtida dagordningar.
8) NM
ÖMK Rundbana arrangerar den Individuella NM Finalen i Örnsköldsvik den
18 mars.
9) Träningsläger
Planen är att arrangera ett öppet träningsläger för de svenska förarna den 1617 december, (tvingande för de förare som till Förbundskapten har aviserat
intresse för att köra VM kval). Tanken är att köra fredag den 16/12 i
Strömsund samt i Östersund lördag den 17/12 och sedan avsluta med 2017års seriepremiär i Strömsund den 18/12. Mikael Messing tar kontakt med P-A
Lindström angående träning i Östersund den 17/12.

9.

Domare
Befintligt avtal gällande ersättning vid domaruppdrag som finns mellan
Serieföreningen och Domarföreningen gäller även 2017 och 2018.
P-A Lindström kommer att döma upp för Isracing så fort tillfälle ges när
säsongen kommer igång.

10.

Övriga frågor
1) Bollnäs MK informerar om att man byter ut sina uteslutningslampor.
2) Klubbarna undrar vilka personer som godkända som examinatorer vid
uppkörning för licens. Tony informerar att i dagsläget är Ola Westlund, Peter
Jansson och Mikael Messing godkända. Tony skall även prata med P-A
Lindström om att vara examinator.

11.

Nästa möte
Plats: Scandic Nord, Sundsvall, den 22 eller 29 april 2017.

12.

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

Vid protokollet
Eleonor Dyvinger
2016-10-20
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Justerat
Anna Wästersved
Godkänt via mail 2016-10-24

Stefan Svensson
Godkänt via mail 2016-10-25

Deltagare:
Namn
Åke Halvarsson
Gun-Marie Svensson
Anna Wästersved
Sture Jansson
Eleonor Dyvinger
Robert Gjersvold
Martin Börjegren
Stefan Svensson
Rholand Jensen
Mikael Messing
Tony Olsson

Klubb
Bollnäs MK
Bollnäs MK
SMK Gävle
SMK Gävle
Strömsunds MC
Strömsunds MC
ÖMK Rundbana
ÖMK Rundbana
Serieföreningen
Förbundskapten
Svemo
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