PROTOKOLL ISMÖTE
Mötesdata:
Tid: 2019-04-27, kl. 12:00 – 14:00
Plats: Scandic Nord, Sundsvall.
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Mötets öppnande.

Tony Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna till Sundsvall.
Det svenska Lag VM silvret och de svenska förarnas insatser i
Individuella VM uppmärksammades.

Dagordning

Dagordningen godkändes.

Val av två justerare

Gun-Marie Svensson och Anna Westersved valdes att justera dagens
protokoll.

Punkter som inkommit till vårmötet

Förslag från Bollnäs att någon/några förarrepresentanter skall få
delta vid vår/höstmöten. Mötet enades om att klubbarna gemensamt
kan ta med totalt två förarrepresentanter till respektive möte, utöver
de två klubbrepresentanterna.

Säsongen som gått
Vad har varit bra?
Alla tävlingar har varit av hög kvalité, och arrangörerna har gjort ett
toppenjobb. Endast sista seriematchen i Hallstavik kördes med icke
fulltaliga lag då några förare skadade sig dagen innan vid
cuptävlingen i Gävle. Svemo tittar på möjligheter inför 2020 så att
heat med endast en förare kan undvikas vid sådana extrema
situationer. Isracingcupen har varit uppskattad.
Vad har varit mindre bra?
Att en förare måste vara inskriven i en trupp för att få köra.
Enligt tilläggsreglerna för Isracingcupen framgår:
• Lagledarna/ansvarig ledare i respektive klubb kan även
anmäla andra förare som inte är inskrivna i någon
förartrupp, dessa förare representerar då det lag som de har
sin licens för.

Det har varit lite oklart vem som var segrare i respektive deltävling,
efter grundomgången eller ”rövarheatet”?
Enligt tilläggsreglerna för Isracingcupen så var detta tydligt:
• Efter de 20 ordinarie heaten skall det köras ett finalheat med
de fyra bäst placerade förarna i tävlingen, inga poäng
räknas i finalheatet, detta är endast ett heat som avgör
placering 1 - 4 i respektive deltävling.
Vad har varit dåligt?
Inget har varit dåligt denna säsong, men alla tycker att det är tråkigt
att inte Strömsund deltar i serien och att det inte är någon
tävlingsverksamhet alls i Östersund.

6.

Säsongen 2020
1) Serien
Hur många lag tänker delta?
• Fyra klubbar tänker delta med ett lag i serien kommande säsong.
• En enkelserie med en hemmamatch per klubb, målsättningen är
att denna skall var färdigkörd innan VM startar.
• 4-lagsmatcher med 5 förare per lag, körschema 4.20.5.
• Utöver serien skall Isracingcupen köras även 2020, Strömsund
avser att vara med och arrangera minst en deltävling.
2) Tilläggsregler
Förslag på tilläggsregler för både Isracingserien och Isracingupen
kommer att skickas ut till klubbarna i god tid innan höstmötet, där
dom sedan fastställs.
3) Stoppdatum
Serieanmälan och Förarredovisning, 15 november 2019
Starttillstånd från förarens federation, 15 december 2019
4) SM
Vem arrangerar SM-finalen 2020
Rospiggarna och Gävle tar med sig frågan hem om någon av dom
kan ta på sig arrangemanget av SM-finalen 2020. Datum för SM
finalen kommer att bestämmas efter VM/EM kalendrarna är
fastställda.
Bollnäs vill gärna arrangera SM-finalen 2021 då klubben firar 100årsjubileum, dom är medvetna om att dom måste rusta lite på
arenan inför en ev. SM final.
SM-kval
Då det inte finns förarunderlag för att genomföra ett SM kval så
kommer uttagningen att ske via nominering där resultat i serien och
isracingcupen ligger som grund.

5) VM
Vi behöver köra ett av VM kvalen i Sverige för att säkerställa att det
blir två VM kval. ÖMK Rundbana har arrangerat kval både 2018,
2019 och man är intresserade av att arrangera även 2020. När
aktuella dokument har inkommit till Svemo så skickas en ansökan
till Svemo styrelse och sedan till FIM. VM kalendern för 2020 är inte
klar.
6) EM
Datum för EM 2020 är inte klart, men om det passar med vår egen
planering av SM finalen och inte krockar, så kommer vi att söka två
platser.
7) NM
Bollnäs genomförde NM 2019 på ett mycket bra sätt. 2020 är det
Finlands tur att arrangera enligt den nordiska långtidskalendern.
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Träningsläger inför 2020

ÖMK Rundbana arrangerar träningslägret 13-14 december 2019 (2021/12 är reservhelg). Intresserade deltagare anmäls av lagledarna till
Mikael Messing som sedan utser vilka som får vara med.
Skulle ÖMK ha problem med is så finns Bollnäs med som backup,
det kan även bli ett delat arrangemang mellan ÖMK och Bollnäs där
man kör en dag på respektive ort.

Domare

Hur har samarbetet fungerat under den gångna säsongen?
Domarna har fungerat bra, inga stora problem.
Domaravtalet löper ut 2019-12-31
Rholand får i uppdrag att kontakta domarföreningen för att försöka få
till ett nytt avtal, det ska helst vara ett avtal som löper över tre år.
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Vår och Höstmöte

Klubbarna vill fortsatt ha vår/höstmöten, vi kom överens om att ha
höstmöten i Gävle framöver och fortsätta med vårmötet i Sundsvall.
Anna W tar med sig frågan hem om vi kan vara i klubbstugan i Gävle.

Höstmöte

Nästa möte sker Gävle, lördag den 12 oktober, 2 representanter från
respektive klubb, samt totalt 2 förarrepresentanter.
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Övriga frågor

1. Jonas Andersson, tycker att klubbarna ska arrangera flera öppna
tävlingar, vid dessa kan man ta ut en startavgift av förarna för att
hjälpa till med sjukvård- och domarkostnader.
2. Lars Björndahl, berättade att Funbo MS kommer att lägga ner sin
klubb efter att dom har haft sitt 50-årsjubileum.
Klubben har en god ekonomi och dessa pengar ska fonderas med
hjälp av Serieföreningen Svensk Speedway & Isracing. Denna fond
ska stödja ungdomsförare inom Svensk Isracing. Fullständiga
regler kring detta kommer att bli klart under 2020.
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Mötet avslutas

Tony tackar alla för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

Pernilla Larsson
2019-04-29

Justerat
Gun-Marie Svensson
2019-04-29
Justerat via e-mail
Deltagare:
Namn
Klubb
Gun-Marie Svensson Bollnäs MK
Åke Halvarsson
Bollnäs MK
Anna Wästersved
SMK Gävle
Stefan Svensson
ÖMK Rundbana
Niclas Wattman
ÖMK Rundbana
Jonas Andersson
Rospiggarna SK
Per Hillström
Rospiggarna SK
Lars Björndahl
Funbo MS
Inger Björndahl
Funbo MS
Pernilla Larsson
Svemo
Tony Olsson
Svemo

Anna Wästersved
2019-05-01
Justerat via e-mail

