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Sammankallande

BA
MW
PM
TA

1.

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

2.

DAGORDNING
Framtagen dagordning godkändes

3.

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

4.

RAPPORTER
EL-MC
Björn Andersson rapporterade från träff i Norrköping rörande nyutveckling av elcyklar. Flera olika hojar är nu under utveckling för körning/testning under året. För
vår del ska troligen Västra MK göra ett försök med en 80-junior hoj (Yamaha 80
YSR) för provkörning under året. Sektionen ska bevaka och utvärdera projektet.
HONDA
PM/BA redogjorde kort om träffen med Honda Södertälje den 22/2 det är nu klart
med ett 10-tal förare. Marknadsföring av klassen sker nu via ny hemsida, samarbete
med Hojtorget, minimässa i Göteborg och Stockholm mm.
För Bike-Week planeras en landskamp för Honda RRAC mellan några nationer.
Finnarna är kontaktade och är intresserade.
LISTA ÖVER UTBILDARE
Kansliet har begärt en lista på samtliga förarexaminatorer som vi har i vår
verksamhet. PM har den på gång.
LICENSKURSER
En licenskurs äger rum i morgon i Malmö samt att en kurs planeras för slutet av
april i Västerås.
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BENIDORM-2010
TA/PM gjorde en kort rapport från Benidorm. Totalt var det ett 20-tal svenska
förare som deltog under veckan.
SVEMO 75-år
Sker nästa helg, BA, PM och MW deltar .
LICENSSTATISTIK
Ny lista har kommit över uttagna licenser till och med 2010-03-30. I stort sett är
läget oförändrat jmf med föregående år.

5.

TÄVLINGSKALENDER
SKRC har meddelat att träningshelgen den 24-25/4 ställs in på grund av banarbeten
som inte har kunnat påbörjas så tidigt som tänkt.

6.

MÖTETS AVSLUTNING
BA tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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