PROTOKOLL MINIMOTO-SEKTIONEN, 6-2008
Sammanträdesdata
Tid: 23/9, 2008, kl 18.00
Plats: Telefonmöte
Närvarande
Björn Andersson (sammankallande)
Joakim Österberg
Mike Wandéus
Patrik Marklund

BA
JÖ
MW
PM

Anmält förhinder: Annika Pettersson
79.

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

80.

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

81.

DAGORDNING
Den framtagna dagordningen användes.

81.

RAPPORTER

81.1

MW, informerade från mötet med Barnkommittén i Göteborg den 13/9. Sektionen har redan
en verksamhet som påminner om Guldhjälms konceptet. Tommy Landin föreslogs komma och
titta på en Minimoto tävling.
MW skall ha ett möte med Honda för det fortsatta samarbetet inom 100RR Academy och
utarbetatandet av lämpligt informationsbudskap till vårt nya ”reklamblad” samt tävlings och
utbildnings upplägget för 2009.

82.

SKRIVELSER
Inga skrivelser har inkommit.

83.

MÄSSAN I STOCKHOLM
BA jobbar vidare med mässan i Stockholm MW kollar med Honda, BA med SVEMO om material
till mässan. Ett samarrangemang med RR sektionen kommer att ske under mässan, för att visa
hela bredden på asfaltsrelaterad racing från: Minimoto upp till och med Pro Superbike inom en
gemensam monter med berörda parter och förarkategorier samt i viss mån med lokala klubbar
i närområdet, för hjälp med bemanningen.

84.

BESLUT
Licenser skall vara:
Minimoto: Junior 7-14 år, Senior 14-55 år
80-racing: Juniorer 8-14 år, Senior 14-55 år.

85.

REGELÄNDRINGAR
Se över reglementet innan 1 Dec 2008.

86.

UTBILDNINGAR
Patrik och Jocke åker till utbildnings möte i Upplands Väsby 27-28/9. Patrik, Mike och Joakim
åker till RR sektionens Domar/TL konferens i Jönköping 29-30/11 för att studera hur RR
sektionens vidareutbildning sker.
Tävlingsledare och klubbledrare som är aktiva inom MInimoto/80Racing skall kallas till ett
uppdaterings och informationsmöte, 9/11 på kansliet i Norrköping.

87.

LICENSER
Junior och Senior 2009, se beslut.

88.

EKONOMI
BA informera om ekonomi. Den är under kontroll. Reseräkningar skall skrivas och lämnas
snarast efter uppdrag.

89.

RESULTATHANTERING
Den har fungerat på bästa sätt. Ett tack till Åke Rydergren och Björn Bergström för arbetet.

90.

TÄVLINGAR 2009
Klubbarna måste påminnas, om att söka tävlingar till nästa år. Ansökningarna måste göras
snarast, så vi kan ha en färdig kalender inför MC Mässan i januari. Vår kalender bör i möjligaste
mån samordnas med RR så inte onödiga datum kollisioner för RM sker med RR SM. Detta för
att flera vårdnadshavare till våra förare själva kör RR.

91.

ÖVRIGA FRÅGOR

92.

NÄSTA MÖTE
Telefon möte 14 oktober kl 18.00

93.

MÖTETS AVSLUTNING
Mötesordförande tackar för ett trevligt och givande möte.
Vid protokollet

Ordförande

Mike Wandeus
2008-10-08

Björn Andersson
2008-10-08

