PROTOKOLL MÖTE MINIMOTO-SEKTIONEN 1-2009
Sammanträdesdata
Tid: 2009-02-19
Plats: Telefonmöte
Närvarande
Björn Andersson
Joakim Österberg
Mike Wandeus
Patrik Marklund

Sammankallande

BA
JÖ
MW
PM

Anmält förhinder: Annika Pettersson
1.

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

2.

DAGORDNING
Framtagen dagordning godkändes

3.

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll saknades och får därför behandlas vid ett senare tillfälle.

4.

RAPPORTER

4.1

Reglemente för 2009
BA redogjorde för att reglementet äntligen är på väg från tryckeriet och bör vara ute
inom en till två veckor.

4.2

Honda
MW redogjorde för hur Honda RRAC framskrider samt att det nu finns ett antal
intresserade förare. Honda talar om ett starfält på 16-20 förare.

4.3

Tävlingar 2009
Tävlingskalendern för 2009 börjar nu bli helt färdig. Det som saknas nu är dels
distriktens DM-tävlingar samt att det fortfarande är oklart om Kalmars RMdeltävling.

4.4

Årsmöte Östra distriktet
BA informerade mötet om att Östra distriktet dels håller årsmöte på lördag, men
mer specifikt om att Louise Rydergren (SMK Västerås) utsett till årets juniorförare,
detta bland annat för sin RM-titel i Minimoto -75kg, i full konkurrens med manliga
med/mottävlande. SMK Västerås Karting har även utsetts till årets förening för sitt
hårda arbete på ungdomssidan samt för sitt arbete med att få igång två-hjul på
banan i Västerås.
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4.5

MC-mässan
MC-mässan genomfördes i samarbete med Västra-MK, som vanligt med en god
insats från alla Minimoto intresserade. Även SVEMO som helhet ska denna gång ha
en eloge för en monter i klass med vad som kan förväntas av ett förbund.

5.

UTBILDNINGAR

5.1

Teknikerkurs
JÖ är anmäld till en teknikerkurs i Anderstorp

5.2

Förarutbildningskurs
BA, PM och MW är anmälda till den gemensamma förarutbildningsutbildare kursen
som hålls i Jönköping, den 28/2 till den 1/3, av RR sektionen.

5.3

Miljöforum-2009
BA kommer att från sektionen delta i Miljöforum 2009.

5.4

Träffpunkt SVEMO
BA kommer att delta som ledamot från TK, JÖ och MW deltar som ledamöter från
sektionen

5.5

Funktionärsutbildningar
Frågan om möjligheten att hålla ledarutbildningar diskuterades. Detta är egentligen
en distriktsfråga men med tanke på den brist på funktionärer vi har så måste
sektionen bli engagerad. BA kommer att kontakta några av de som nu anmält
intresse för att diskutera distansinläsning av material och examination via några av
de mer aktiva klubbarna.

6.

BESLUT

7.

TÄVLINGAR 2009 DOMARE
Malmö
Enköping
Norrköping
Uddevalla
Västerås

8.

Mike Wandeus
Joakim Österberg
Patrik Marklund
Mike Wandeus
Björn Andersson

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

Vid Protokollet

Ordförande

Patrik Marklund
2009-04-26

Björn Andersson
2009-04-27
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