PROTOKOLL MÖTE MINIMOTO-SEKTIONEN, 1 2008
Sammanträdesdata
Tid: 2008-02-12
Plats: Telefonmöte
Närvarande
Björn Andersson
Joakim Österberg
Mike Wandeus
Patrik Marklund
Annika Pettersson

Sammankallande

Koordinator

BA
JÖ
MW
PM
AP (från §6)

1.

MÖTETS ÖPPNANDE
BA öppnar mötet och hälsar alla välkomna till dagens möte.

2.

DAGORDNING
Framtagen dagordning godkändes med några tillägg.

3.

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

4.

RAPPORTER
MC-mässan
BA och MW redogjorde för MC-mässan och det lite loja intryck som arrangörerna
av vår monter gav. Förutom att montern var i bakvattnet och att det var kaffestuga
över det så blev det väldigt dyrt då hotellkostnaden blev hög.

5.

SKRIVELSER
Licensstatistik.
Vi konstaterar att de redovisade antalet licenser ser ut som beräknat. Detta ger inte
någon rättvisande bild av hur utfallet kommer att bli när vi närmar oss säsongen
Dispensansökan från Tina Söderlund om att Markus Karlsson skall få köra
JuniorB.

6.

BESLUT
Sektionen beslutade att under 2008 inte ge några ålders dispenser.
AP svarar på aktuell ingiven dispensansökan.

7.

REGELÄNDRINGAR
PM sammanställer regeländringar och mailar till AP som informerar angående detta
på www.svemo.se.

8.

UTBILDNINGAR
BA kontaktar Lena Bleckman angående datum för utbildning.
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9.

MILJÖFORUM
BA deltar från sektionen vid SVEMO Miljöforum den 9 mars i Upplands Väsby.

10.

INFORMATION
AP informerade sektionen om SVEMO intranet.

11.

SVEMO FÖRBUNDSMÖTE 5 APRIL 2008
BA och PM deltar från sektionen.

12.

EKONOMI
BA redovisade ekonomi, Mässan i Göteborg blev dyrare än planerat.

13.

RESULTATHANTERING 2008
Åke sammanställer resultat på www.svemo.se, PM informerar angående RM-status.

14.

TÄVLINGAR
Sektionen återkommer till AP angående tävlingskalender måndagen den 3 mars.

15.

ÖVRIGT

15.1

Honda 100cc
Sektionen saknar relevant och viktig information om läget från RR sektionen som i
dagsläget fört kontakten med Honda.
MW och BA redogjorde en del för hur Honda-cup är tänkt att genomföras och
framförallt vad som just nu saknas. Enligt vad som planeras så ska den första
tävlingen gå av stapeln i Anderstorp 26-27/4. Innan dess ska förarna hinna få
licensutbildning och Honda vill dessutom ha ett litet jippo där hojarna lottas ut ihop
med utrustning och då bilder tas etc.
Eftersom vi får svara för licensutbildningen så måste den ligga tidigare. Västerås
har en licenskurs inplanerad till den 12/4 men troligen finns då inte cyklar på plats.
MW har i uppgift att forska vidare så att inte vi hamnar illa till.

16.

NÄSTA MÖTE
Telefonmöte 2008-03-11. Kl, 19.00

17.

MÖTETS AVSLUTNING
BA tackar för visat intresse och avslutar mötet,.

Vid Protokollet

Ordförande

Annika Pettersson
2008-03-03

Björn Andersson
2008-03-11
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