PROTOKOLL MÖTE MINIMOTO-SEKTIONEN, 3 2008
Sammanträdesdata
Tid: 2008-04-30
Plats: Telefonmöte
Närvarande
Björn Andersson
Joakim Österberg
Patrik Marklund
Mike Wandeus

Sammankallande

BA
JÖ
PM
MW

Anmält förhinder: Annika Pettersson
29.

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

30.

DAGORDNING
Den framtagna dagordningen godkändes.
FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes samt lades till handlingarna.

31.

RAPPORTER
Honda 100cc
Mike har i Anderstorp haft licensutbildning och genomgång för föräldrar/förare i
Honda 100cc.
Honda är nu nöjda med samarbetet med Svemo, nu när problemen är lösta.
Vi skall även hjälpa Honda med utbildningen av nya förare och informera om
cupen. Cupen kommer att köras ihop med RM:en i Malmö, Västerås och Göteborg.
Förbundsmöte
Björn Andersson har varit på SVEMO Förbundsmöte och rapporterade om detta.
Fadder
Sektionen har fått Stig Klemetz som ”fadder” i SVEMO styrelse.
Banbesiktning
Björn Andersson har varit ute och besiktat Västerås, Gislaved, Borås och Skövde
banorna.
Licenskurser
Mike Wandeus och har haft licenskurs för 80Racing (Fiddy racing förare) i Malmö
och Trollhättan. BA var behjälplig i Trollhättan.
Västerås har haft licenskurs för Minimoto.
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32.

SKRIVELSER
Det finns inga skrivelser att rapportera om.

33.

BESLUT
Det finns inga beslut att rapportera om.

34.

REGELÄNDRINGAR
Det finns inga regeländringar att rapportera om.

35.

UTBILDNINGAR
Vi skall försöka att hjälpa varandra att få större licensgrupper när vi håller
utbildning, flera klubbar kan ansluta till en utbildningsort.
Vi skall även förbättra vårat utbildningsmaterial och vi kan ta del av Borås
utbildningsmaterial för att kunna vidareutveckla vårt material för
föräldrar/barngrupperna.

36.

INFORMATION
Mike Wandeus informerade om mässan i Malmö där de hade ställt ut i en monter
samt hade haft prova-på-körning som slagit väl ut på Lockarp.
Västerås skall även ställa ut på mässa under sommaren/hösten.

37.

LICENSER
Det kommer att komma några nya 80cc licenser från Honda Cupen

38.

UPPKLASSNINGAR
Det finns inga uppklassningar att rapportera om.

39.

EKONOMI
Mike Wandeus kommer att fakturera för årsavgiften för sektionens hemsida, 2 x
420:-.

40.

RESULTATHANTERING
Åke Rydergren från SMK Västerås kommer att förse sektionen och SVEMO med
resultat från RM och DM

41.

DOMARE TILL KOMMANDE TÄVLINGAR
MW kommer att vara domare i Malmö.
PM kommer att vara domare i Enköping.

42.

ÖVRIGA FRÅGOR
Mike Wandeus kommer att kontrollera med DMU om det behövs intyg från Svemo
för att kör EM.
Vi måste ha ett prisförslag på NM samt vilka klasser som skall delta.
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43.

NÄSTA MÖTE
Telefonmöte 2008-05-22. Kl, 19.00

44.

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

Vid Protokollet

Ordförande

Joakim Österberg
2008-04-30

Björn Andersson
2008-04-30
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