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PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE MINIMOTO 22010
2010-02-18 19.00-20.00 Telefon

Deltagare SVEMO

1

Patrik Marklund

Ledamot

Mike Wandeus

Ledamot

Björn Andersson

Sammankallande

MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV
DAGORDNINGEN
Björn Andersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Dagordningen godkändes.

2

VAL AV JUSTERINGSMAN
Björn Andersson valdes som justeringsman

3

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
Protokoll från träff i Norrköping saknas men kommer.

4

RAPPORTER

4.1

Honda

( Id: 6 )

Mail från Mika Mäkinen
Mika från finska förbundet har ett önskemål om ett
samarrangemang mellan Finland, Estland, Danmark, Sverige
kring Honda RRAC under Bike Week. Mike tar bollen och utreder
vidare. Samtidigt finns en kontakt från Finland om deltagande
i svenska Honda RRAC, det sistnämnda diskuteras närmare på
lördag.
Patrik Marklund redogjorde kort om träffen på lördag med Honda
Södertälje samt att vi nu har klart med ett 10-tal förare. På lördag
20/2 planeras Honda RRAC säsongen 2010 mer i detalj.
Angående junior läger i påsk med licenskurs och uppkörning så
måste dörren vara vidöppen då väderleken inte ser ut att vara på
vår sida.
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4.2

Lista över utbildare
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( Id: 7 )

Kansliet har begärt en lista på samtliga förarexaminatorer som vi
har i vår verksamhet. Patrik Marklund har den på gång.
4.3

Funktionärsutbildning

( Id: 8 )

Under slutet av januari och början på februari genomfördes en
funktionärsutbildning i Västerås med ca 8 deltagare.
4.4

Vidareutbildning förarutbildare Roadracing

( Id: 9 )

Björn Andersson avrapporterade träffen i Jönköping 13/2. Inga
direkta nyheter framkom.
4.5

SVEMO 75 år

( Id: 10 )

Påminnelse om anmälan har kommit. Björn Andersson påminde
om vikten att anmäla i tid.

5

ÄRENDEN

5.1

Reglementes förändring

( Id: 5 )

Brandsläckare
Varje team om max 3 förare skall i parkeringsdepån ha en
brandsläckare, pulver, om minst 6 kg. Brandsläckaren skall vara
lättillgänglig.
5.2

Beslut

( Id: 6 )

Inköp av mätutrustning för bränsletester
Sektionen beslutade att köpa in tre uppsättningar mätset för
bränsleprov.
Lidköping
Beslöts att åka till Lidköping för att träffa klubben, förslag är
slutet på mars. Patrik Marklund kontaktar klubben om datum
och återkommer.

9

ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor.

10

NÄSTA MÖTE
Nästa möte blir på lördag den 20/2 med Honda.

11

AVSLUTNING
Björn Andersson tackar för visat intresse och avslutar mötet.

