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PROTOKOLL MINIMOTOSEKTIONEN 6-2009

SAMMANTRÄDESDATA
Tid: 3 November 2009, kl 18.30
Plats: Telefon
Närvarande
Björn Andersson
Patrik Marklund
Mike Wandeus
Kristian Stenström

1.

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Koordinator

BA
PM
MW
KS

MÖTETS ÖPPNANDE
Sammankallande Björn Andersson hälsade alla välkomna till kvällens möte.

2.

DAGORDNING
Dagordningen godkändes.

3.

PROTOKOLL
Föregående protokoll 5-2009 är godkänd och utlagd på www.svemo.se

4.

RAPPORTER

4.1

Nordiska mötet
Sektionen var mycket nöjda med det Nordiska Möte som hölls i Stockholm den
3-4/10 2009 och de samtal som hölls med övriga nationer upplevdes som
mycket positivt och utvecklande.
BA tackade PM för ett mycket välformulerat framförande av RR/MM mötets
sammanfattning inför det samlade mötets delegater och presidenter.

4.2

Rapport för säsongen 2009
Sammantaget har samtliga tävlingar under 2009 avlöpt väl och finalen i Västerås
ansågs som ett bra avslut för årets säsong.

4.3

Honda
MW informerade att han blivit inbjuden till arrangörsmöte för Roadracing i
Jönköping den 7/11 2009. MW skall informera ytterligare om Honda RRAC
samt se vilka arrangörer som önskar köra tävlingar på sina banor. Sektionen
önskar fortsätta med 8st tävlingar under 2010 och arbetar nu aktivt i frågan.
Sektionen arbetar på att få fram medel för att kunna skicka MW som ledare med
Honda RRAC vinnaren till årets världs avslutningstävling på Twin Ring den 2122/11.

5.

SKRIVELSER
Inga inkomna skrivelser

6.

BESLUT

6.1

Dispensansökan från Jerker Silverstrand
Sektionen beslutade att avslå dispensansökan då avsteg från gällande reglemente
ej godkänns. Sektionen har svarat skrivande i frågan.
Beslutet taget mellan ordinarie möten, i samband med Nordiska mötet 3-4/10.

7.

REGELÄNDRINGAR
Inget att diskutera.

8.

UTBILDNINGAR

8.1

Arrangörsmöte / Fortbildning av tävlingsledare 28-29/11 2009
Inbjudan finns på www.svemo.se och sektionen har mottagit ett antal svar och
inväntar ytterligare anmälningar till slutdatum 20/11.

9.

INFORMATION

10.

LICENSER
Sektionen har gått igenom senaste rapporten och kan konstatera att kurvan ligger
stadigt.

11.

UPPKLASSNINGAR
Inget att rapportera.

12.

EKONOMI

Ekonomin ligger i fas med budget. Budgetförslag till 2010 är inskickat till
SVEMO.
13.

NÄSTA MÖTE
Nästa sektionsmöte blir den 28/11 2009 på SVEMO kansli.

14.

AVSLUTNING
Sammankallande Björn Andersson tackade alla för visat intresse och avslutade
mötet.

Vid Protokollet
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Kristian Stenström
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